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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR AKADEMI GASTRONOMY DI BANDUNG 

 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

Konsep citra arsitektural pada bangunan kampus akademi 

gastronomi harus dapat mengekspesikan fungsi utama dari 

bangunan ini dan aktivitas pengguna yang berada di dalamnya. 

Pada bangunan ini berlangsung kegiatan pembelajaran secara 

teori dan praktik dengan fasilitas yang sesuai untuk standar hotel 

bintang lima. Citra pada bangunan menunjukkan fungsi bangunan 

yang memiliki dapur dengan penghawaan dan pencahayaan yang 

alami, memiliki karakter ruang yang higienis dan dapat merespon 

lingkungan sekitar tanpa mencemari lingkungan sekitarnya. Studi 

untuk menciptakan citra arsitektural akademi gastronomi ini yaitu: 

 Pencahayaan alami pada bagian dapur dan ruang kelas 

 Penghawaan dan bukaan sesuai kebutuhan yang 

ditekankan pada penghawaan alami 

 Pemilihan warna bangunan sesuai dengan fungsi 

 Penggunaan logo / symbol sebagai penjelas harus mudah 

diterima bagi pengguna 
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 Hubungan dan tata ruang yang tepat dan sesuai 

 Sirkulasi cukup dan ramah bagi difable 

 Konsep bangunan tersampaikan dengan baik 

 Detail dan estetika bangunan 

 Penataan landscape, ruang terbuka hijau untuk menciptakan 

kenyamanan bagi pengguna 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Fungsi utama dari bangunan ini adalah untuk mewadahi proses 

belajar mengajar bagi siswa D3 di bidang kuliner dan menjadi 

lembaga kursus memasak. Proses pendidikan bagi siswa D3 

berlangsung selama 3 tahun, oleh karena itu bangunan ini harus 

dapat menampung jumlah pelaku yang berada di dalamnya. 

Desain bangunan ini memanfaatkan potensi di lingkungan sekitar 

untuk mendukung fungsi pendidikan yang ideal dan kondusif. 

Fungsi pada bangunan ini pun nantinya akan tetap 

memperhatikan dampak bagi lingkungan di sekitarnya. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Aspek teknologi yang diterapkan menjadi sarana pada bangunan 

ini berfungsi untuk mendukung dan memudahkan kenyamanan 

bagi pengguna bangunan, menciptakan suasana yang aman bagi 

kegiatan yang berlangsung seperti pada penggunaan kitchen 

hood yang menghisap keluar asap, agar pengguna merasa 
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nyaman saat berkegiatan dan meminimalkan dari bahaya 

kebakaran. Untuk penggunaan sistem pengolahan limbah yang 

nantinya dapat digunakan kembali merupakan bentuk 

penghematan energy dan meminimalkan pencemaran terhadap 

lingkungan sekitar. 

4.2 Tujuan Perencanaan, faktor penentu perancangan, factor 

persyaratan perancangan 

4.2.1 Tujuan Perencanaan 

 Untuk digunakan sebagai fasilitas pendidikan ketrampilan yang 

berfokus pada kuliner yang diperuntukan bagi mahasiswa d3 di 

bidang memasak. 

 Merupakan suatu bentuk usaha untuk mendukung pemerintah 

menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan 

lebih sehingga nantinya dapat membuka lapangan kerja sendiri 

dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 Ikut mendukung usaha pemerintah dalam usaha 

mengembangkan kuliner nasional 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Dalam perancangan kampus akademi gastronomi terdapat beberapa 

factor penentu yaitu sebagai berikut: 
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a. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan sangat perlu untuk diperhatikan agar dapat 

menciptakan suasanan yang mendukung untuk proses 

pembelajaran, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: 

 Berada pada kawasan pendidikan 

 Terletak tidak jauh dari pusat kuliner 

 Memiliki kondisi lingkungan yang bebas dari polusi 

 Memiliki tingkat kebisingan rendah 

 Pencahayaan alami diutamakan dan tidak terhalang oleh 

bangunan di sekitarnya 

 Memiliki pemandangan dan suasana yang baik 

b. Persyaratan ruang dan bangunan 

Persyaratan ruang dan bangunan diperoleh dari hasil analisis, 

studi literature dan survey lokasi dan bangunan sejenis untuk 

memperoleh data yang lebih akurat agar dapat menciptakan 

ruangan yang dapat memenuhi aktivitas yang berjalan, kebutuhan 

ruang, jumlah pelaku yang memberikan kenyaman dan menjamin 

keselamatan bagi pengguna. 

c. Aktivitas 

Faktor aktivitas juga perlu diperhatikan karena aktivitas pada 

bangunan ini dipengaruhi oleh jadwal opersional juga aktivitas 

yang terjadi pada fasilitas penunjang yaitu restaurant sehingga 
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nantinya perancangan bangunan dapat mewadahi aktivitas yang 

berlangsung di dalamnya. 

d. Kenyamanan dan Keamanan 

Untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan pada bangunan, 

disediakan beberapa fasilitas penunjang seperti penyediaan 

APAR, hydrant, tangga darurat, sprinkler, smoke detector, alarm 

kebakaran dan menyediakan akses bagi pemadam kebakaran jika 

terjadi bahaya kebakaran. Selain itu penataan sistem 

pembuangan asap yang baik dengan pesangan kitchen hood, 

menggunakan perabot yang tahan terhadap panas diterapkan 

untuk meminimalkan kemungkinan bahaya kebakaran. 

Selain itu pemasangan cctv di setiap sudut bangunan diterapkan 

untuk mengawasi keamanan bangunan selama 24 jam dan juga 

tetap dengan menggunakan jasa dari petugas keamanan. 

e. Peraturan Pemerintah 

Dalam perancangan bangunan kampus akademi gastronomi akan 

tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dengan mengikuti 

peraturan KDB, KLB, GSB dan peraturan lainnya juga harus 

memenuhi standar pendirian akademi oleh pemerintah. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

Beberapa factor persyaratan untuk merancangan kampus akademi 

gastronomi dan bangunan penunjang lainnya yaitu: 
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a. Persyaratan Arsitektur 

 Bentuk massa bangunan dan fasad bangunan diolah 

sesuai dengan karakter aktivitas dan fungsi bangunan 

 Penataan interior disesuaikan dengan fungsi dan kegiatan 

yang ada di dalam bangunan untuk memberikan suasana 

yang mendukung proses pembelajaran. 

 Massa bangunan diletakkan sesuai dengan alur kegiatan 

b. Persyaratan Bangunan 

 Memaksimalkan potensi sekitar bangunan 

 Memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami 

 Memanfaatkan kembali limbah cair dan air hujan untuk 

menghemat energi 

 Menyediakan sirkulasi dan ruang gerak manusia yang 

efektif 

c. Persyaratan Lingkungan 

 Pemilihan tapak berada di kawasan pendidikan 

 Lokasi beradi di dekat pusat kuliner 

 Memiliki akses yang mudah untuk dijangkau 

 Memperbaiki lingkungan sekitar dan meminimalkan 

kerusakan pengolahan tapak 
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4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

Studi aktivitas yang dilakukan mencakup aktivitas, pelaku dan ruangan 

yang dibutuhkan untuk mewadahinya, pada bangunan ini nantinya 

ruangan akan dikelompokkan menjadi kelompok kegiatan utama, kegiatan 

pengelola dan kegiatan penunjang. Berikut adalah table penjelasannya: 

Tabel 4.1 Pengelompokkan Kegiatan 

Sumber: Analisa Pribadi 

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

KATEGORI 

KEGIATAN 

PELAKU AKTIFITAS RUANG 

Proses 

Pembelajar-an 

secara Teori 

Pengajar Memberikan 

materi, memberi 

tugas, menilai 

Ruang Kelas 

Teori, Ruang 

Dosen 

Mahasiswa Mengikuti 

pembelajaran, 

membuat tugas, 

berdiskusi 

Ruang Kelas 

Teori 

Proses 

Pembelajar-an 

secara Praktik 

UPT dapur Mempersiapkan 

ruangan, alat dan 

bahan 

Ruang UPT 

dapur, Ruang 

Penyimpanan 

Bahan, Dapur 

Pengajar Memakai jas 

khusus, 

mempraktikan 

Ruang Ganti, 

Ruang 

Dosen, Dapur 
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pembelajaran, 

menilai 

Mahasiswa Memakai jas, 

melakukan praktik, 

berdiskusi 

Ruang Ganti, 

Dapur 

Ujian Pengajar Memberikan Soal, 

Menilai 

Ruang Kelas 

Teori, Ruang 

Dosen 

Mahasiswa Mengerjakan Soal 

ujian 

Ruang Kelas 

Teori 

Pengajar Mengawasi ujian Ruang Kelas 

Teori 

Praktik Tugas 

Akhir 

Pengajar Mengawasi dan 

mendampingi 

mahasiswa, 

menilai 

Ruang Ganti, 

Dapur, 

Restaurant 

Mahasiswa Melakukan praktik 

memasak 

Ruang Ganti, 

Dapur, 

Restaurant 

KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLA 

KATEGORI 

KEGIATAN 

PELAKU AKTIFITAS RUANG 

Pimpinan Pihak 

Yayasan 

Memimpin 

institusi, 

mengawasi dan 

mengelola 

Ruang 

Pengelola, 

Ruang Rapat 
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 Ketua Melaksanakan 

pengelolaan 

institusi 

Ruang 

Direktur, 

Ruang Rapat 

Kemahasiswaan 

dan Operasional 

Bag. 

Administrasi 

dan Umum 

Mengatur 

administrasi, 

mengatur surat 

Ruang 

Administrasi 

Bag. 

Keuangan 

Menngawasi dan 

mengatur 

keuangan 

Ruang Tata 

Usaha 

Bag. 

Kepegawaian 

Mengurus 

Kepegawaian 

Ruang Tata 

Usaha 

Bag. Sarana 

Prasarana 

Menyediakan 

sarana 

prasarana dan 

memperbaiki 

Ruang Tata 

Usaha 

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

KATEGORI 

KEGIATAN 

PELAKU AKTIFITAS RUANG 

Kepustakaan Staff umum 

dan 

operasional 

Mengecek 

buku, 

mengawasi 

Ruang 

Perpustakaan, 

Ruang UPT 

Perpustakaan 

Mahasiswa Membaca, 

meminjam dan 

mengembalikan 

buku 

Ruang 

Perpustakaan 

Pengajar Membaca, 

meminjam dan 

Ruang 

Perpustakaan 
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mengembalikan 

buku 

Demonstrasi Pengajar Memberikan 

demonstrasi 

tentang 

pembelajaran 

Ruang Demo 

Chef Ahli dari 

Luar 

Memberikan 

demonstrasi 

tentang 

pembelajaran 

Ruang Demo 

Mahasiswa Mengikuti 

demonstrasi, 

melihat dan 

mencatat 

Ruang Demo 

Membeli 

makanan 

Pengajar Makan, Minum, 

Istirahat, 

Mengobrol 

Kantin 

Mahasiswa Makan, Minum, 

Istirahat, 

Mengobrol 

Kantin 

Pengelola Makan, Minum, 

Istirahat, 

Mengobrol 

Kantin 

Staff Makan, Minum, 

Istirahat, 

Mengobrol 

Kantin 

Pengunjung Makan, Minum, 

Mengobrol 

Restoran 
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4.3.2 Program Ruang 

Berikut adalah perhitungan besaran ruang outdoor dan indoor 

berdasarkan analisis besaran ruang dan peraturan yang berlaku, 

yaitu: 

Tabel 4.2 Program Ruang 

Sumber: Analisa Pribadi 

FASILITAS UTAMA 

Area Pengelola 267,36m2 

Area Kelas Praktik 3.995,3m2 

Area Ruang Kelas Teori 993,06m2 

  

FASILITAS PENUNJANG 

Total Luas Area Lembaga Kursus 474,42m2 

Total Luas Area Restaurant 248,87m2 

FASILITAS SERVIS 

Ruang Kantin 4,5m2 

Ruang Tangga Darurat 35,60 m2 

Ruang Security & Cctv 8,8m2 

Ruang Genset 14m2 

Ruang Pompa 10,5m2 

Ruang Office Boy 11,2m2 

Ruang AHU 16m2 

Ruang Panel 7m2 

Total Area Servis 107,6m2 
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 Luas bangunan (LB) Akademi  = (Luas area pengelola + Luas 

area ruang kelas + Luas area ruang praktik + Luas Area 

Lembaga kursus + Luas area servis) 

= (267,36m2 + 993,06m2+ 3.995,3m2 + 474,42m2 + 107,6m2) 

=5.837,74m2 

 Luas bangunan Restaurant = 248,87m2 

 Luas Bangunan Indoor  

= (4.863,8m2 + 248,87m2) + Sirkulasi 30% 

= 5.112,67m2 + 1.533,80m2 

= 6.646,47m2 

 Kebutuhan total lahan parkir 

= (3.345m2 + 466,4m2 + 30m2) + Sirkulasi 200% 

= 3.841,4m2 + 7.682,8m2 

= 11.524,2m2 

Dengan total luas lahan parkir 11.524,2m2 , maka proyek ini 

direncanakan akan terdapat basement dengan presentase 

60% (6.914,4m2) di outdoor dan 40% (4.609,68) di basement. 

 Luas Kebutuhan Bangunan 

Luas bangunan ini adalah 7.912,59m2 

Lantai 1 (60%) = 4.747,66m2 

Lantai 2 (40%) = 3.164,93m2 
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 Luas Kebutuhan Ruang Terbuka 

RTH Kota Bandung = 20% 

Kebutuhan Ruang Non-Hijau = 80% x Ruang Terbuka 

6.914,4m2        = 80% x Ruang Terbuka 

Ruang Terbuka        = 6.914,4m2 : 0,8 

Ruang Terbuka       = 8.643m2 

 Luas Kebutuhan Tapak 

= Kebutuhan Lantai Dasar  + Ruang Terbuka 

= 4.747,66m2 + 8.643m2 

= 13.390,66m2 

4.3.3 Program Sistem Struktur 

Pemilihan sistem struktur dan material pada bangunan akademi gastronomi 

ini didasari oleh persyaratan ruang yang aman dan nyaman digunakan oleh 

pelaku serta mempertimbangkan kondisi tapak, sehingga dapat 

disimpulkan sistem struktur yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Program Sistem Struktur 

Sumber: Analisa Pribadi 

PROGRAM STRUKTUR 

UPPER STRUCTURE 

Rangka atap menggunakan space frame dengan material baja 

ringan dipilih untuk mempermudah ketika mengadopsi bentuk atap 

di sekitar nantinya. 
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MIDDLE STRUCTURE 

Sistem struktur menggunakan system struktur rangka dan shear 

wall, struktur rangka digunakan untuk mempermudah penataan 

ruang sedangkan shear wall nantinya digunakan untuk membuat lift 

dan shaft maupun tangga darurat. Plat lantai yang digunakan adalah 

plat lantai beton yang dapat menopang beban yang cukup besar. 

SUB STRUCTURE 

Pondasi yang digunakan adalah pondasi footplat karena kedalaman 

tanah keras di lokasi lahan adalah 8meter, sehingga jenis pondasi 

ini cocok untuk digunakan. 

PROGRAM ENCLOSURE 

PENUTUP ATAP 

Penutup atap menggunakan bitumen dan genteng metal, material 

ini dipilih karena memiliki kesan lama dan tahan terhadap panas 

sehingga dapat mengurangi panas dalam bangunan. 

PLAFON 

Plafon yang dipilih yaitu dari material gypsum karena memiliki 

banyak model dan sangat rapi ketika dipasang. 

DINDING 

Dinding yang digunakan adalah dinding bata ringan dan dinding 

batu bata merah, karena memiliki stabilitas suhu yang baik dan anti 

rayap juga serangga hal ini sangat baik agar tidak adanya lubang 
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pada dinding yang dapat menyebabkan bakteri masuk dan 

mencemari makanan. 

Material kaca digunakan untuk penutup pada bukaan dinding, 

maupun untuk fasad bangunan karena dapat memasukkan cahaya 

alami dan meredam panas. 

Pelapis dinding yang digunakan adalah ACP, cat dinding, dan 

wallpaper karena dapat menambah nilai estetika pada dinding dan 

mudah untuk dibersihkan. 

PENUTUP LANTAI 

Beberapa macam penutup lantai yang digunakan yaitu lantai 

keramik, lantai parket kayu, lantai granit, lantai vinyl dan lantai epoxy 

semuanya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan ruang. 

 

4.3.4 Program Utilitas 

Tabel 4.4 Program Sistem Utilitas 

Sumber: Analisa Pribadi 

SISTEM UTILITAS 

SISTEM PENCAHAYAAN 

Pencahayaan Alami Pencahayaan Buatan 

Pada akademi gastronomi ini 

menerapkan pencahayaan 

alami yang dapat diperoleh 

Pencahayaan buatan pada 

bangunan digunakan dengan 

menggunakan 2 tipe 
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dengan memberikan bukaan 

pada dinding berupa jendela dan 

ventilasi, penataan dalam ruang 

pun juga perlu diperhatikan. 

Bagi ruangan kelas 

pencahayaan yang dibutuhkan 

adalah sebesar 30 lux dan 

ruangan dengan ukuran yang 

besar memiliki kebutuhan 

pencahayaan sebesar 60 lux. 

pencahayaan secara 

menyeluruh dan pencahayaan 

yang terfokus dengan 

menggunakan Lampu TL dan 

Lampu bohlam filament LED 

 

 

SISTEM PENGHAWAAN 

Pengahawaan Alami Penghawaan Buatan 

Penghawaan alami sangat baik 

untuk digunakan di ruangan 

kelas maupun ruangan staff 

yang diberikan bukaan seperti 

jendela dan lubang angin untuk 

dapat memasukkan udara ke 

dalam ruang, peletakkan 

orientasi bangunan juga perlu 

diperhatikan agar udara  dapat 

mengalir dengan baik dan 

penataan ruang dalam juga. 

Penghawaan buatan merupakan 

penghawaan tambahan yang 

memanfaatkan energy listrik 

untuk menciptakan kenyamanan 

thermal dengan penggunaan Air 

Conditioner (AC) dan Exhaust 

Fan 
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SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH 

Sumber air bersih yang utama pada bangunan ini berasal dari 

PDAM yang disalurkan melalui ground water tank dan roof water 

tank dan dari proses WTP (Water Treatment Plant) proses ini 

menciptakan air bersih dari sistem pengolahan air limbah yang 

nantinya dapat digunakan kembali. 

SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH 

 Pengolahan asap dengan cara penggunaan kitchen hood pada 

setiap bagian atas kompor dan  exhouse fan juga penerapan 

bukaan yang cukup juga perlu diperhatikan. 

 Limbah padat berasal dari kotoran manusia, proses pengolahan 

limbah ini adalah kotoran masuk ke bak control kemudian 

masuk ke septictank melalui biopori yang kemudian di filtrasi 

dan meresap ke tanah, sisa dari proses ini dapat digunakan 

untuk pemupukan. 

 Pengolahan limbah cair dapat menggunakan proses STP 

dengan penerapan system bioteknologi yang dapat mengolah 

air kotor dan air bekas dari toilet, wastadel, urinoir, air dari 

proses kegiatan memasak yang kemudian diolah pada proses 

WTP sehingga nantinya dapat digunakan kembali untuk 

flushing toilet dan menyiram tanaman. 

SISTEM MANAJEMEN SAMPAH 

 Pengerukan 
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Sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang berlangsung dapat 

dilakukan pengurukan dengan menimbun sampah dengan tanah 

agar nantinya dapat terurai secara alami.  

 Daur Ulang 

Proses daur ulang sampah dapat dilakukan untuk dimanfaatkan 

kembali seperti sampah organic yang nantinya dapat diuraikan 

secara alami sehingga dapat menjadi pupuk kompos, yang juga 

menghasilkan gas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan bakar pembangkit listrik. 

SISTEM KEAMANAN KEBAKARAN 

 Tangga darurat 

Tangga darurat merupakan jalur evakuasi pada saat terjadi 

kebakaran maupun bahaya lainnya material pada dinding 

pelingkup tangga darurat harus terbuat dari bahan yang tahan 

terhadap api dan panas 

 Smoke detector dan sprinkler 

Smoke detector merupakan alat yang dapat mendeteksi asap 

yang terdapat di dalam ruangan, ketika ada asap dalam ruangan 

makan alat ini akan menyalakan alarm sebagai pengingat tanda 

bahaya. 

 APAR 
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Alat perlindungan dari bahaya kebakaran biasanya terdapat 

pada sudut ruang berbentuk tabung gas yang bertekanan tinggi 

disemprotkan pada titik kebakaran untuk memadamkan api. 

 Hydrant 

Hydrant merupakan alat perlindungan api aktif yang memiliki 

ketersediaan air yang cukup untuk digunakan oleh petugas 

pemadam kebakaran sebagai pasokan air untuk membantu 

memadamkan kebakaran. 

SISTEM ELEKTRIKAL 

Sistem elektrikal yang digunakan pada bangunan ini merupakan 

suplai yang bersumber dari PLN disalurkan melalui trafo dan 

didistribusikan ke MDP dan SDP yang kemudian disalurkan ke 

ruangan-ruangan dalam bangunan. Selain itu menggunakan genset 

sebagai sumber tenaga listrik cadangan ketika listrik padam, 

sehingga nantinya akan disediakan ruang tersendiri untuk 

penyimpanan genset. 

SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL 

 Tangga 

Untuk menghubungkan setiap lantainya digunakan tangga 

sebagi system transportasi vertikal secara manual, sehingga 

tangga ini nantinya akan bersifat permanen dan memiliki nilai 

estetika untuk ruangan. 

 Ramp 
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Pada bangunan ini memiliki fungsi sekunder yaitu sebagai 

bangunan restaurant, sehingga memungkinkan adanya 

pengunjung dari berbagai kalangan masyarakat. Untuk 

memudahkan aksesbilitas bagi pengunjung difable, selain itu 

dapat juga untuk mempermudah pengangkutan barang pada 

saat kegiatan loading dock. 

 Lift 

Lift digunakan pada waktu perpindahan kelas yang cepat 

sehingga untuk efektivitas waktu. Lift digunakan pada bangunan 

yang memiliki tingkat minimal 3 lantai, hal ini juga dapat 

memudahkan pengguna difable untuk mengakses ke lantai yang 

lebih tinggi. 

SISTEM KEAMANAN 

Pada bangunan ini system kemanan menggunakan jasa dari 

security / satpam yang selalu standby selama 24 jam menjaga 

kemanan kampus, selain itu untuk menjaga keamanan di kampus 

ini digunakan pemasangan CCTV yang berada di sudut – sudut 

ruangan tersebar di seluruh area kampus untuk mengamati 

keamanan secara tidak langsung dan dikontrol oleh petugas 

keamanan melalui monitor yang terdapat di ruang pengawas cctv. 
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4.3.5 Program Sistem Teknologi 

Tabel 4.5 Program Sistem Teknologi 

Sumber: Analisa Pribadi 

PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI 

Kitchen Hood 

Dalam pelaksanaan aktivitas praktik, dapur menjadi suatu ruangan 

yang sangat penting maka pemecahan yang diberikan yaitu dengan 

pemasangan kitchen hood di bagian atas ruang pada setiap kompor 

yang ada kemudian melalui sebuah pipa pembuangan asap akan 

dikeluarkan ke luar bangunan. 

 

Gambar. Kitchen Hood 

(Sumber : www.builddirect.com) 

 

Proses yang terjadi adalah 

asap hasil aktivitas memasak 

dihisap oleh kitchen hood, lalu 

dialirkan melalui pipa menuju 

ke ESP (Electrostatic 

Precipitator) yang merupakan 

alat untuk menyaring debu 

dan asap dalam udara. 

 

Grease Trap 

Grease Trap merupakan alat untuk menangkap minyak dan oli, 

sehingga dapat membantu memisahkan minyak dari air agar 

minyak tidak membeku di pipa pembuangan dan menimbulkan 

penyumbatan. Sehingga alat ini diperlukan untuk diterapkan di 

dapur agar nantinya limbah yang dihasilkan tidak mencemari 

lingkungan. 
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 Gambar. Bagian dari Grease Trap 

(Sumber : 

www.aquamundus.co.uk) 

 

Grease Trap terbuat dari 

stainless steel yang aman 

dari korosi, dirancang untuk 

menghindari masuknya 

minyak dan zat padat ke 

sistem pembuangan limbah. 

Grease trap diletakkan di 

bagian bawah sink table agar 

minyak dan zat padat lain sisa 

dari air cucian peralatan 

memasak dapat tersaring 

terlebih dahulu. 

 

4.3.6 Program Lokasi Tapak 

Lokasi projek akademi gastronomi berada di SWK Cibeunying, yang 

memiliki kecamatan Coblong, Cidadap, Cibeunying Kaler, Cibeunying 

Kidul, Sumur Bandung, Bandung Wetan dengan luas total 1.389.453,94 

m2. 

Dengan batas wilayah sebagai berikut: 

Utara : Kecamatan Lembang 

Timur : Kecamatan Cimenyan 

Selatan : SWK Karees 

Barat : SWK Bojonagara 

 



242 
 

Potensi yang dimiliki oleh SWK Cibeunying adalah: 

 Memiliki zona pelayanan pendidikan yang sangat luas 

 Memiliki zona perdangan yang nantinya cocok untuk 

mendukung projek akademi gastronomi 

 Menjadi pusat pendidikan dengan universitas dan kebudayaan 

yang banyak 

 Suasana sekitar sangat kondusif bagi fasilitas pendidikan 

Sedangkan kelemahan dari SWK Cibeunying yaitu: 

 Lalu lintas kendaraan cukup ramai 

 Lahan kosong yang tersedia jumlahnya sedikit 

Alternatif tapak yang pertama berada di Jalan Ir. H.Djuanda, Sekeloka, 

Coblong, Kota Bandung tapak ini memiliki luas ± 1,5 ha. 

 

Gambar 4.1 Tapak Terpilih 

(Sumber : google maps.com) 
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Gambar 4.2 Tapak terpilih 

(Sumber : google maps.com) 

Memiliki batas lokasi sebagai berikut: 

Utara : Jalan Bukit Dago Sel. I 

Timur : Jalan Ir. H. Djuanda 

Selatan : The Jayakarta Bandung Suite Hotel 

Barat : Jalan Bukit Dago Sel. Dan perumahan warga 

Potensi yang berada di sekitar tapak yaitu: 

 Memiliki aksesbilitas yang mudah dicapai 

 Berada di kawasan pendidikan 

 Berada di dekat kawasan kuliner 

 Memiliki udara yang sejuk 
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 Vegetasi yang ada sangat subur 

 Memiliki luas lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan 

di masa depan 

Dengan kendala yang berada di tapak yaitu: 

 Berada di pinggir jalan raya Ir.H.Djuanda dengan tingkat 

kebisingan tinggi 

 Dikelilingi oleh jalan sehingga nantinya akan banyak terkena 

GSB 

Jalan Ir. H. Juanda memiliki lebar jalan 16 meter dengan GSB sebesar 

8 meter, sedang di sebelah utara dan barat tapak memiliki lebar jalan 4 

meter dengan GSB sebesar 2m. Memiliki 2 arah jalan di Jalan Ir. H. 

Djuanda. 

 

Gambar 4.3 GSB dan Arah Jalan Tapak terpilih 

(Sumber : analisis pribadi) 
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Kondisi di sekitar tapak merupakan jalanan utama yang berada di 

wilayah dago, merupakan kawasan pendidikan dengan bangunan 

sekitarnya yang masih memiliki gaya arsitektur lama. 

 

Gambar 4.4 Kondisi Tapak Terpilih 

Sumber : googlestreetview.com 

 

Gambar 4.5 Hotel Jayakarta 

Sumber : googlestreetview.com 

 

Gambar 4.6 Kopi Panggang dan Dokter Gigi 

Sumber : googlestreetview.com 
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Gambar 4.7 Yayasan Nurul Jamil Dago 

Sumber : googlestreetview.com 

 

Gambar 4.8 PMI Jawa Barat 

Sumber : googlestreetview.com 

 

Gambar 4.9 Perumahan warga di Jalan Bukit Dago Selatan 

Sumber : googlestreetview.com 
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Tabel 4.6 Analisa Tapak 

Sumber: RDTR Kota Bandung 2011-2031, BMKG Kota 

Bandung, Analisa Pribadi 

ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Kota Bandung memiliki iklim tropis 

dengan suhu berkisar 23,4 C 0-29,1 C0 

dan tingkat kelembaban 77% 

Topografi Jalan Ir.H.Juanda memiliki kedalaman 

tanah keras 8m, dengan kemiringan 

lahan relative datar <3meter pada tapak 

terpilih 

Vegetasi Lokasi tapak memiliki tanah yang 

subursehingga memiliki potensi untuk 

ditanami tanaman tahunan. 

Arah angin Arah angin dominan berasal dari arah 

Timur laut menuju ke Barat Daya 

Keadaan Lingkungan Tapak berupa lahan kosong yang 

diperuntukkan untuk kawasan 

pendidikan dengan kawasan sekitar 

nya yang memiliki gaya arsitektur lama. 

Sumber Air Sumber air bersih berasal dari PDAM 

Kota Bandung 

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan 

Pemerintah 

Peraturan Daerah Kota Bandung Pasal 

304 RDTR Kota Bandung tahun 2011-

2031 

Peraturan Daerah Kota Bandung nomer 

18 tahun 2011 tentang RTRW Kota 

Bandung tahun 2011-2031 

Regulasi KDB: maksimum 80% 
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KLB : maksimum 3,5 

RTH : 20% 

GSB Jalan Ir.H.Juanda : 8meter 

Fungsi Peruntukan lokasi berfungsi untuk 

kawasan pelayanan umum yaitu 

pendidikan 

ASPEK AMENITAS ALAMI 

Topografi Lahan di sekitar memiliki kontur dengan 

kenaikan 2 meter, namun pada lokasi 

tapak tidak terkena kontur. 

View View from site: view yang terlihat dari 

tapak adalah Hotel Jayakarta, PMI 

Jawa Barat, Kompleks bangunan 

UNPAD, pertokoan dan rumah 

penduduk. 

View to site: view yang terlihat dari jalan 

Ir.H.Juanda menuju tapak adalah lahan 

kosong yang tertutup seng dengan 

banyak rumput liar di dalamnya. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota /  

Kawasan 

Jaringan listrik, jaringan telepon dan 

jaringan drainase sudah terdapat di 

lokasi sekitar tapak. 

Citra Arsitektural Bangunan sekitar tapak merupakan 

bangunan perkantoran pemerintah, 

hotel dan bangunan kampus UNPAD 

dengan gaya arsitektur lama khas jawa 

barat. 

 

 


