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BAB VII

REFLEKSI PROSES PERANCANGAN

Proyek perancangan Tugas Akhir ini memberikan banyak sekali pembelajaran

baru kepada saya. Pada awalnya persiapan programming Tugas Akhir banyak

sekali mengalami hambatan yang dimulai dari pemahaman bangunan seperti apa

yang akan dibangun, mengenai fungsi yang akan ditampung dan perbedaan

dengan jenis bangunan konvensi, eksibisi, auditorium dan lain lain.

Setelah mengerjakan programming Tugas Akhir, kemudian dilanjutkan dengan

pengolahan data dan analisis yang lebih dalam. Pada tahap ini terjadi beberapa

hambatan mengenai kondisi kontur dengan elevasi yang berbeda pada setiap

sisinya, terdapat pula sebuah sebuah aliran sungai kecil alami yang memotong site.

Hal tersebut cukup memberikan tantangan terhadap proses perancangan yang

kemudian dapat diatasi dengan pendekatan zonasi ruang dan pembagian elevasi

dominan pada tapak.

Pada saat penentuan sirkulasi kendaraan dan pembagian zonasi ruang luar cukup

memakan waktu, dikarenakan luasan area yang dibutuhkan dengan kondisi kontur

harus disesuaikan dengan cermat. Pemilihan opsi cut & fill kemudian

diperuntukan pada area yang telah dizonasikan. Keberadaan u-turn area pada jalan

utama (Jl.Terusan Ryacudu) membatasi opsi penempatan main entrance dan main

exit. Sirkulasi dalam tapak yang harus loop juga memakan banyak ruang pada

lahan. Penerapan jalur pedestrian yang layak dipertimbangkan untuk mendukung

keberadaan kendaraan umum kedepannya, sehingga mengurangi volume

kendaraan pribadi yang terparkir pada tapak. Proses perancangan tapak ini

memakan waktu yang paling lama dibandingkan dengan proses perancangan

gedung yang cenderung tipikal secara tipologi bangunannya.

Konsep sustainable yang diterapkan pada bangunan ini pada awalnya dinilai

pembimbing terkesan hanya ikut-ikutan budaya barat. Pada akhirnya disarankan
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untuk menerapkan konsep rainwater harvesting yang lebih versi Indonesia yakni

penerapan lubang resapan. Menurut pembimbing curah hujan di Indonesia jauh

lebih banyak dan kurang efisien apabila ditampung, lebih alami jika di resapkan

semua kembali ke tanah, yang kemudian dapat dipanen dengan sumur gali.

Penerapan energi terbarukan yakni solar panel kemudian dibatalkan dikarenakan

penggunaan baterai yang dinilai kurang ramah lingkungan. Sehingga konsep

sustainable pada bangunan ini kemudian difokuskan kepada kenyamanan ruang

dan efisiensi energi dengan banyak memberikan bukaan alami untuk mengalirnya

cahaya dan udara.

Proyek gedung serbaguna ini sesuai dengan ekspektasi saya diawal karena saya

menginginkan bangunan yang nampak sederhana sehingga lebih mudah diingat

dan menjadi ikon yang menarik di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.


	BAB VII 
	REFLEKSI PROSES PERANCANGAN

