BAB VII
LANDASAN PERANCANGAN ARSITEKTUR
7.1

Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan
Berdasarkan dari analisa Bab IV, diperlukan konsep ruang yang
dapat menyesuaikan atau fleksibel terhadap bentuk tapak yang berbentuk
asimetri. Oleh karena pertimbangan tersebut, maka organisasi ruang
yang digunakan adalah organisasi ruang linear yang memiliki kelebihan
untuk dapat menyesuaikan dengan bermacam – macam kondisi tapak
dan bahkan organisasi linear juga dapat menghubungkan dirinya sendiri
dengan ruang – ruang di luar organisasi ruangnya berdasarkan pada
panjang organisasi linearnya.

Gambar 7.1 Organisasi Ruang Dalam Linier
(Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/217861-tipologi-organisasiruang-dan-elemen-int.pdf)
7.2

Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak
Sebagai respon pada kondisi lingkungan sekitar tapak yang
berdekatan dengan permukiman warga, maka diperlukan adanya zoning
berdasarkan sifat – sifat ruang terkait dengan fungsi bangunan supaya
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aktivitas pada tapak tidak mengganggu masyarakat sekitar. Sehingga
nantinya kegiatan dengan tingkat aktivitas rendah dan bersifat privasi
akan diletakan berdekatan dengan permukiman warga sehingga tidak
mengganggu aktivitas sehari – hari warga sekitar sedangkan tingkat
aktivitas tinggi dan bersifat publik diletakan pada bagian depan tapak
yang berdekatan dengan Jalan Sisingamangaraja.

U

Gambar 7.2 Tata Ruang Tapak
(Sumber : Analisa Pribadi)
Keterangan Gambar :
A. Warna Biru

: Publik

B. Warna Hijau

: Semi Privat

C. Warna Merah

: Privat

A. Publik
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Pada bagian yang bersifat publik atau memiliki tingkat aktivitas tinggi
terdapat fasilitas penunjang, seperti kafetaria, PSIS Store, dan
fasilitas outdoor, seperti loket beserta lapangan latihan outdoor yang
juga berfungsi untuk pertandingan uji coba baik dari PSIS sendiri
maupun klub luar kota lainnya.
B. Semi Privat
Pada bagian yang bersifat semi privat atau memiliki tingkat privasi
sedang terdapat fasilitas pelatihan, dimana tempat pelatihan tersebut
menjadi pusat (bagian dominan) untuk berkembangnya ruang –
ruang yang lain sehingga tempat latihan inilah yang nantinya
digunakan sebagai penghubung antara fasilitas penunjang, fasilitas
mess serta pengelola.
C. Privat
Pada bagian yang bersifat privat atau memiliki tingkat aktivitas
rendah terdapat fasilitas mess (tempat tinggal), dimana fasilitas
tempat tinggal ini memiliki fungsi sebagai tempat beristirahat dengan
tingkat kebutuhan kebisingan yang rendah atau diletakkan pada
bagian belakang tapak sehingga jauh dari sumber bising, yaitu pada
Jalan Sisingamangaraja serta dapat memberikan kenyamanan bagi
pengguna bangunan maupun warga sekitar tapak. Selain itu, dengan
tingkat aktivitasnya yang rendah maka tidak akan mengganggu
aktivitas sehari – hari di permukiman warga.
7.3

Landasan Perancangan Bentuk Bangunan
Dengan

menggunakan

pendekatan

arsitektur

kontemporer,

pengolahan desain bangunan Pusat Pelatihan Sepak Bola Klub PSIS
Semarang harus memenuhi prinsip – prinsip dari arsitektur kontemporer
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itu sendiri. Berawal dari gubahan massa yang ekspresif dan dinamis,
seperti fungsinya untuk bangunan pelatihan sepak bola, dimana olahraga
sepak bola merupakan olahraga dengan gerak yang dinamis. Terdapat
hamonisasi antara ruang outdoor dan juga ruang indoor sehingga
memberikan kesan ruang terbuka dan merespon kondisi lingkungan
sekitarnya. Selain itu, pengolahan fasad bangunan juga menggunakan
material – material dan struktur yang dapat memberikan kesan yang
kokoh serta kuat
7.4

Landasan Perancangan Bahan Bangunan
Terdapat

beberapa

ruang

dengan

kebutuhan

khusus

dalam

menentukan material penutup lantai, seperti ruang fitness maupun
lapangan latihan. Sedangkan untuk ruang lainnya menggunakan keramik.
Ruang – ruang selain ruang fitness dan lapangan latihan hanya
menggunakan keramik pada umumnya dengan mempertimbangkan
manfaat utamanya yaitu mudahnya pemeliharaan, kokoh, dan pilihan
produk yang selalu ada dan terus berinovasi. Penutup lantai keramik juga
dapat digunakan sebagai finishing dinding. Bahkan keramik lebih tahan
lama, dan mudah dibersihkan dengan cara yang mudah, bisa
menggunakan handuk basah atau spons. Selain itu, warna dan bentuk
dapat disesuaikan dengan desain interior ruangan sehingga mendukung
estetikanya.
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Gambar 7.3 Keramik
(Sumber : http://www.romanceramics.com/)
Untuk lantai ruang fitness menggunakan material penutup lantai
dengan jenis rubber (gym mat) yang digunakan untuk melindungi lantai
keramik atau beton dari benturan alat fitnes dan juga dapat memberikan
kenyamanan bagi penggunanya.

Gambar 7.4 Contoh Penggunaan Lantai Rubber
(Sumber : https://sc01.alicdn.com/)
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Keunggulan dari gym mat ini antara lain, tahan lama, mudah
dibersihkan, praktis, fleksibel, tidak licin (anti slip), meredam benturan dan
dapat menambah kesan estetika. Selain itu, material ini juga meredam
suara yang bising akibat benturan peralatan fitnes ke lantai. Memiliki
bentuk yang hampir mirip dengan keramik atau ada juga bentuk roll,
hanya saja berbeda pada proses pemasangannya.

Gambar 7.5 Lantai Rubber
(Sumber : http://id-live-02.slatic.net/)
Sedangkan untuk lapangan latihan indoor menggunakan material
penutup lantai berupa rumput sintesis yang lebih aman bagi pengguna
bila terjatuh, tahan lama, praktis, serta perawatannya yang mudah.
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Gambar 7.6 Contoh Penggunaan Rumput Sintetis
(Sumber : http://www.staradmiral.com/empat-macam-lapanganfutsal.html)
Rumput sintetis memiliki lapisan-lapisan yang saling tertata menjadi
satu. Ada pula lapisan yang sering disebut sebagai rubber granules.
Lapisan ini terbuat dari bahan karet yang menjadi tempat merekatnya
helaian-helaian rumput sintetis. Selain itu, rumput ini juga akan membuat
rumput sintetis terasa empuk serta tidak gampang aus.

Gambar 7.7 Rumput Sintetis
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(Sumber : https://isibangunan.com/rumput-sintetis.html)
Karena sistem struktur bangunan menggunakan struktur bentang
lebar maka diperlukan material penutup atap khusus untuk sistem struktur
atap bentang lebar, yaitu aluminium kalzip yang memiliki keunggulan
pada ukurannya yang dapat menyesuaikan kebutuhan serta bentuknya
yang lebih dinamis dan tidak kaku.

Gambar 7.8 Aluminium Kalzip
(Sumber : https://pixabay.com/id/photos/atap-lembaran-logam-rip-arsitektur1325466/)
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7.5

Landasan Perancangan Struktur Bangunan
Sistem Struktur itu sendiri memiliki 3 bagian utama, antara lain
struktur bawah, tengah, dan atas. Yang pertama, adalah struktur bawah
dimana struktur ini merupakan sub-struktur yang terletak pada bagian
bawah bangunan atau dibawah permukaan tanah. Struktur bawah terdiri
dari sloof dan juga pondasi. Pondasi merupakan bagian dari bangunan
yang menghubungkan bangunan dengan tanah. Pondasi harus dapat
menjamin kestabilan pada bangunan terhadap berat dari gedung itu
sendiri, beban berguna, dan gaya tekanan dari luar seperti tekanan angin,
gempa bumi, dan lain-lain.


Struktur Pondasi Tiang Pancang

Gambar 7.9 Tiang Pancang
(Sumber : https://megaconbeton.com/pondasi-tiang-pancang/)
Lower Structure
Jenis
Struktur
Pondasi
Tiang
Pancang

Spesifikasi
 Merupakan jenis pondasi
berbentuk tiang dan dibuat
dengan sistem pabrikasi
sehingga mutu beton

Keterangan
Kelebihan :
 Memiliki kualitas yang dapat
diandalkan
 Pemasangan tiang pancang
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Lower Structure
terjamin

relative lebih cepat

 Dapat mencapai daya
dukung tanah yang paling
keras dan daya dukungnya
tidak hanya dari ujung tiang
tetapi juga di sekeliling tiang

 Lebih mudah ditemukan
Kekurangan :

 Memiliki ukuran yang cukup
besar dan tingkat
kebisingan yang tinggi
sehingga sulit untuk
dilakukan di daerah
permukiman

 Penggunaan di daerah –
daerah memerlukan biaya
yang tinggi dalam
pengangkutannya
Tabel 7.1 Lower Structure
(Sumber : Analisa Pribadi)


Struktur Atap Beton

Gambar 7.10 Pengerjaan Atap Dak Beton
(Sumber : https://www.dekoruma.com/artikel)
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Upper Structure
Jenis
Struktur
Atap Beton

Spesifikasi
 Merupakan jenis atap yang
terbuat dari kombinasi cor
beton dan tulangan besi
 Tahan terhadap cuaca,
namun dalam pengerjaan-

Keterangan
Kelebihan :
 Lebih tahan terhadap panas
apabila terjadi kebakaran
 Tahan terhadap perubahan
iklim dan cuaca

nya harus sesuai dengan
standar yang berlaku

 Bahan dasar yang relatif
murah dan mudah didapat
 Memiliki ruang dapat
dimanfaatkan
Kekurangan :

 Memerlukan waktu yang
cukup lama dalam
pengerjaannya

 Beban yang lebih berat
sehingga dalam konstruksi
dibawahnya harus lebih
kuat
Tabel 7.2 Upper Structure Atap Beton
(Sumber : Analisa Pribadi)
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Struktur Atap Space Frame

Gambar 7.11 Struktur Atap Space Frame
(Sumber : https://www.campuran.site)
Upper Structure
Jenis

Spesifikasi

Space

 Merupakan jenis atap dengan

Frame

rangka ruang yang
dihubungkan dengan system
sambungan menggunakan
ball joint
 Menggunakan penutup atap
kaca sehingga dapat

Keterangan
Kelebihan :
 Tergolong material yang
ringan karena terbuat dari
pipa galvanis atau aluminium
 Bentuknya dapat diekspos
karena sudah memiliki kesan
estetika tersendiri

berfungsi sebagai skylight
pada area pelatihan dan

 Tenaga yang dibutuhkan

dapat mengoptimalkan

pada saat pemasangan tidak

pencahayaan alami

terlalu banyak karena hanya
mengerjakan perakitan
elemen struktur dan
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Upper Structure
pemasangan
Kekurangan :

 Biaya yang digunakan
cukup tinggi, mengingat
bahwa space frame
merupakan material buatan
dari pabrik langsung

 Kurangnya ahli dalam
sistem struktur ini
Tabel 7.3 Upper Structure Space Frame
(Sumber : Analisa Pribadi)
7.6

Landasan Perancangan Wajah Bangunan
Dalam pengolahan wajah bangunan yang dapat menampilkan
identitas dari Klub PSIS Semarang maka akan ada logo sebagai
karakteristik utama dari Klub PSIS Semarang. Sebagai pendukung
identitas bangunan, maka pemilihan warna serta cladding bangunan
dapat mendukung terbentuknya identitas dari bangunan tersebut. Oleh
karena itu, warna biru merupakan warna yang dapat menunjukan
karakteristik dari Klub PSIS Semarang, hal ini terbukti dengan logo yang
berwarna biru serta jersey yang dikenakan oleh para pemain Klub PSIS
Semarang yang juga berwarna biru.

80

Gambar 7.12 Pemain PSIS Semarang
(Sumber : Galeri PSIS)
7.7

Landasan Perancangan Utilitas Bangunan


Jaringan Listrik
Sumber energi listrik yang akan digunakan dalam projek bersumber
dari PLN dengan alternatif penggunaan genset sebagai energi listrik
cadangan. Sistem distribusi jaringan listrik dari sumber listrik ke ruang
dalam bangunan adalah sebagai berikut :
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Diagram 7.1 Jaringan Listrik
(Sumber : Analisa Pribadi)


Jaringan Air Bersih
Sumber air bersih yang akan digunakan dalam projek bersumber dari
PDAM dengan alternatif adanya teknologi rainwater harvesting
sebagai sumber air. Jaringan air bersih yang bersumber dari PDAM
akan ditampung dalam bak penampung kemudian disalurkan melalui
pipa-pipa saluran air yang kemudian disalurkan untuk memenuhi
kebutuhan air bersih dalam bangunan. Sistem penyaluran air yang
digunakan dalam projek adalah sistem down feed dengan cara
memompa air dari ground tank langsung ke upper tank, lalu air akan
didistribusikan ke setiap lantai bangunan atau dapat juga langsung ke
setiap unit, seperti pada gambar berikut :

Diagram 7.2 Jaringan Air Bersih PDAM
(Sumber : Analisa Pribadi)

Diagram 7.3 Jaringan Air Bersih dari Penanaman Air Hujan
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(Sumber : Analisa Pribadi)


Jaringan Limbah Cair dan Padat
Limbah cair berasal dari wastafel dapur, urinoir, dan pantry akan
disalurkan ke dalam sumur resapan untuk kemudian dapat difilter.
Dilanjutkan dengan penyaluran ke jaringan selokan lingkungan.
Sedangkan untuk limbah padat yang berasal dari toilet akan
disalurkan ke septictank, dengan tujuan untuk menguraikan limbah
padat tersebut kemudian dapat disalurkan ke jaringan selokan
lingkungan.



Sistem Pembuangan Sampah
Sistem pembuangan sampah dilakukan secara manual dengan
bantuan cleaning service yang kemudian akan dikumpulkan dan
dibuang ke bak penampungan sampah.



Jaringan Telekomunikasi
Sistem

telekomunikasi

eksternal

untuk

bangunan

akan

memanfaatkan jaringan telepon dan internet yang disalurkan oleh
Telkom. Sedangkan untuk sistem telekomunikasi internal akan
menggunakan pengeras suara (sound system).


Sistem Pencahayaan
Sistem pencahayaan alami dan pencahayaan buatan akan digunakan
didalam bangunan, namun penataan dan pemilihaannya tidak boleh
menyilaukan. Untuk pencahayaan alami akan dioptimalkan dengan
membuat bukaan-bukaan dimana pencahayaan alami tersebut akan
dibutuhkan. Namun, sebagai pencegah sinar matahari yang masuk
ke dalam bangunan membawa terlalu banyak panas maka terdapat
sun-shading di beberapa bagian bangunan. Sedangkan sebagai
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pencahayaan buatan akan ada beberapa jenis lampu yang akan
digunakan dalam bangunan, antara lain :
a. Lampu Sorot, digunakan sebagai pencahayaan buatan di area
lapangan latihan indoor maupun outdoor yang memerlukan
pencahayaan khusus dalam aktivitasnya.

Gambar 7.13 Lampu Sorot
(Sumber : http://dentrangtriachay.com)
b. Lampu LED Underwater, digunakan didalam air sebagai
pencahayaan buatan pada saat malam hari di kolam renang.

Gambar 7.14 Lampu LED Underwater
(Sumber : http://www.poolstore.ro/)
c. Lampu Plafond, digunakan sebagai unsur estetis dalam ruangan
serta untuk membentuk suasana dalam ruang.
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Gambar 7.15 Lampu Plafond
(Sumber : http://www.lushome.com/)
d. General Lighting, digunakan di seluruh ruangan yang bukan
merupakan area lapangan latihan.

Gambar 7.16 General Lighting
(Sumber : http://www.premierltg.com/)
e. Decorative Lamp, digunakan sebagai pencahayaan pada taman /
outdoor.

Gambar 7.17 Decorative Lamp
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(Sumber : https://image1ws.indotrading.com/)


Sistem Penghawaan
Sistem penghawaan alami dan buatan akan diterapkan pada
bangunan.

Penghawaan

alami

dapat

dikombinasikan

dengan

bukaan-bukaan sebagai pencahayaan alami, hanya saja disesuaikan
dengan kebutuhan setiap ruangan. Selain itu, dengan adanya
penghawaan alami akan menciptakan sirkulasi udara dalam ruangan
menjadi lebih sejuk dan tidak pengap. Namun, penghawaan buatan
juga diperlukan sebagai bantuan terciptanya kenyamanan termal.
Berikut beberapa perangkat yang digunakan sebagai penghawaan
buatan, yaitu :


AC Split
Memiliki 2 unit perangkat yang diletakkan secara terpisah, unit
pendingin akan diletakkan di dalam ruangan sedangkan unit
kompresor dan kipas akan diletakkan di luar ruangan. AC split
akan digunakan pada ruang-ruang pengelola.



AC Central
Perangkat Mesin AC Central akan diletakkan pada ruangan
khusus yang telah disediakan sehingga tidak menimbulkan
kebisingan. Ruang-ruang yang memerlukan pendinginan berasal
dari AC Central akan diberikan corong yang berfungsi sebagai
alat pengolah sirkulasi udara pada ruangan.



Exhaust Fan
Akan berfungsi sebagai penghisap udara yang ada di dalam
ruangan untuk dibuang keluar dan menarik udara segar dari luar
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ruangan agar masuk ke dalam ruangan sehingga terjadi
pertukaran udara.


Sistem Keamanan


CCTV (Closed Circuit Television)
CCTV adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan
untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang
yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar
monitor. Kamera CCTV ini akan ditempatkan pada seluruh
bangunan (kecuali toilet) dengan jarak pandang disesuaikan
dengan kebutuhan dan akan dioperasikan oleh operator CCTV
yang berada di ruang khusus pengawasan CCTV untuk
memantau segala aktivitas yang sedang berjalan.

Gambar 7.18 CCTV
(Sumber :
https://m.indiamart.com/proddetail.php?i=18450331662)


Alarm Kebakaran
Sistem pengindera api merupakan sebuah sistem terintegrasi
yang didesain untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran. Alarm
kebakaran tersebut memberikan peringatan dalam sistem
evakuasi dan dilanjutkan dengan sistem instalasi pemadam
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kebakaran secara otomatis maupun manual. Fungsi alarm
kebakaran adalah untuk memberitahukan informasi apabila
terjadi bahaya dan kerusakan ataupun kejadian yang tidak
diharapkan pada jaringan melalui sinyal sehingga memberikan
peringatan secara jelas agar dapat diantisipasi.

Gambar 7.19 Alarm Kebakaran
(Sumber : https://m.indotrading.com/alarmkebakaran_486/)
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