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BAB V  

PENDEKATAN DAN LANDASAN PERANCANGAN 

5.1. Pendekatan dan Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

  Pada dasarnya setiap perancangan bangunan tentu akan melihat 

beberapa aspek yang ada pada tapaknya guna merencanakan cara untuk 

mengolahnya agar mendukung fungsi dari bangunan yang akan dibangun. 

Pada Convention Hotel ini memiliki bentuk tapak yang tak biasa karena 

merupakan gabungan antara beberapa persegi panjang, maka dari itu 

akan digunakan sebuah pola datum seperti yang dikatakan Francis D.K 

Ching (1996) pada bukunya “ Arsitektur Ruang, Bentuk dan Tatanan “. 

Francis D.K Ching membahas bahwa pola datum merujuk pada sebuah 

garis, bidang, atau volume rujukan tempat elemen – elemen lain di dalam 

suatu komposisi yang dapat berhubungan. Ia mengatur suatu pola elemen 

acak melalui keteraturan, kemenerusan, dan kehadirannya yang konstan.  

 
 

5.2. Pendekatan dan Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

  Dalam perancangan tata ruang bangunan, Convention Hotel ini 

akan menggunakan sebuah konsep Dis-programming. Teori ini 

disampaikan oleh Bernard Tschumi yang merupakan salah satu tokoh 

dekonstruksi. Tertulis pada bukunya “Event Cities 3” (2005), Tschumi 

Gambar 5.1. Gambar Pola Datum.  
Sumber: D.K.Ching, Arsitek Bentuk, Ruang, Tatanan.  
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Bernard berkata bahwa Dis-programming merupakan penggabungan dua 

program agar saling terkait dan berhubungan. Perbedaan antara Cross-

programing, Trans-programming, dan Dis-programming yaitu : 

   

  Dalam Convention Hotel ini merupakan penggabungan antara hotel 

dengan tempat konvensi dan semua ruangan akan focus pada penyediaan 

fasilitas konvensi dan fungsi hotel tidak hilang sepenuhnya namun juga 

dapat mendukung fungus dari konvensi itu sendiri. 

 

5.3. Pendekatan dan Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

  Jika berbicara tentang bentuk bangunan, tentu harus terlebih 

dahulu memahami pengertian dari bentuk arsitektural karena ini 

merupakan bagian dari arsitektur. “ Bentuk arsitektural adalah titik sentuh 

antara massa dan ruang. Bentuk – bentuk arsitektural, tekstur, material, 

modulasi cahaya dan bayangan, warna, semua berkombinasi untuk 

menghadirkan suatu kualitas atau roh yang mengartikulasikan ruang. 

Kualitas arsitektur akan ditentukan oleh keahlian saying desainer dalam 

menggunakan dan menghubungkan elem-elemen ini, baik di dalam ruang 

interior maupun di dalam ruang di sekeliling bangunan.”(Edmund N. 

Bacon,The Design of Cities, 1974). Dari penjelasan tersebut kita dapat 

menyimpulkan bahwa bentuk bangunan adalah titik sentuh atau pertemuan 

antara massa dan ruang. Dan pada bangunan ini akan menggunakan 

dominan bentuk bujur sangkar / persegi.  
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5.4. Pendekatan dan Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

  Perancangan wajah bangunan adalah sebuah tahap pengonsepan 

yang berhubungan dengan aspek visual eksterior bangunan. Pada 

Convention Hotel ini akan dirancang dengan landasan teori Neo-

Vernacular namun penggunaanya tidak seleuruhnya atau dapat dikatakan 

bahwa hanya mengambil beberapa aspek dengan inti yang sama. 

Arsitektur Neo-vernacular ini bertujuan melestarikan unsur-unsur lokal 

yang telah terbentuk secara empiris oleh tradisi dan mengembangkannya 

menjadi suatu langgam yang modern. Pengaplikasiannya berupa 

penggabungan antara bentuk bangunan yang terkesan minimalis dengan 

corak ukiran seperti yang terdapat pada batik sebagai ornament 

penghiasnya di bagian eksterior bangunan. 

 

5.5. Pendekatan dan Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

  Perencanaan struktur bangunan pada Convention Hotel ini akan 

menggunakan beberapa sistem struktur sebagai berikut : 

a. Whole Structure 

  Struktur yang digunakan pada bangunan ini dominan 

menggunakan struktur rangka baja konvensional dengan finishing 

beton dengan spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk 

menyalurkan beban dari atap hingga pondasi. 

 

b. Lower Structure 

  Struktur yang terletak pada bagian terbawah yang berupa 

pondasi dimana semua beban ditopang mulai dari atap. Yang akan 

digunakan yaitu : 
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 1. Pondasi Pancang 

  Pondasi yang memiliki kedalaman mencapait 30 

meter tergantung pada kekerasan tanah dan hasil 

sounder/survey. Cara pembuatan pondasi ini yaitu dengan 

mengebor atau memukul tanah dengan suatu alat berat 

hingga menemukan titik keras yang berada di tanah. 

Penggunaan pondasi ini dirasa paling efektif karena 

bangunan menumpu beban berat dengan beberapa lantai. 

2. Pondasi Lajur  

  Pondasi ini tergolong sebagai pondasi dangkal 

dengan kedalaman hanya mencapai satu meter saja 

beralaskan beban yang diterima tidak begitu besar dan 

hanya berupa seuah bangunan pendukung seperti pos 

satpam atau ruang – ruang utilitas. 

c. Upper Structure 

 Struktur yang akan digunakan tentu struktur khusus untuk 

bentang lebar karena diperlukan ruangan tanpa kolom dan sistem 

konstruksi Space Frame sangat cocok digunakan pada bangunan 

ini. 

5.6 Pendekatan dan Landasan Perancangan Konstruksi Bangunan 

a. Dinding Bangunan 

  Material yang digunakan sebagai dinding bangunan yaitu 

hebel dengan ukurang 10cm x 20cm x 60cm dengan finishing acian 

dan cat serta penggunaan ACP sebagi penghias sekaligus pelapis 

pada beberapa ruang . ACP adalah Alumunium Coposit Panel 

dengan ukuran mulai dari 1220mm x 2440mm hingga 2440mm x 

4880 mm dengan berbagai tekstur dan yang akan digunakan akan 
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bertekstur kayu yang terdapat pula ukiran - ukiran abstrak berupa 

garis lengkung menyerupai batik yang terdapat di Indonesia 

sebagai unsur local. Pada ruang konvensi akan digunakan dinding 

beton dengan ornament persegi yang berbeda levelingnya 

sehingga dalam kanyamanan akustik bunyi pecah dan tidak 

menggema. 

b. Pelapis Lantai 

  Penutup yang akan digunakan sebagai penutup lantai yaotu 

carpet dan granit dengan maksud bahwa carpet dapat meredam 

bunyi berlebih sedangkan granit sebagai kesan mewah pada 

sebuah bangunan.  

c. Penutup Plafond 

  Yang akan digunakan sebagai penutup plafond yaitu 

material bangunan beruoa gypsum board dengan rangka dan 

bentuk leveling berhiasi strip light. Atap gypsum ini akan digunakan 

sekaligus untuk memberikan kesan rapi karena semua perabot 

utilitas seperti kabel, ducting AC, pipa – pipa pembuangan dapat 

disembunyikan di atas plafond tersebut.  

d. Penutup Atap 

  Pada bagian penutup atap akan digunakan atap Alumunium 

Tapered dengan tebal 0,8mm dengan system standing seam 

tapered termasuk gording primer dan sekunder. Finishing dengan 

Coating PVDF (Akzonobel dan Greyscoper Lisygt) dan atap 

bitumen pada masa penunjang yang lain. 
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5.7 Pendekatan dan Landasan Perancangan Sistem Bangunan ( MEP ) 

5.7.1. Sistem Penyediaan dan Distribusi Air Bersih 

  Sistem penyediaan dan distribusi air bersih yang digunakan 

yaitu sistem Down-Feed yang berarti mendistribusikan air dari 

PDAM menuju ke reservoir atas menggunakan pompa air 

kemudian menyalurkan air tersebut ke seluruh ruang yang 

membutuhkan air bersih pada setiap bangunan. 

5.7.2. Sistem Pengolahan Air Limbah 

  Sistem pembuangan limbah ini dibagi menjadi dua yaitu 

pembuangan langsung ke saluran kota berupa limbah cair dan 

pembuangan limbah WC ke septictank serta sumur resapan pada 

setiap bangunan.  

5.7.3. Sistem Pemadaman Kebakaran 

  Sistem pemadaman kebakaran atau pemadaman api pada 

bangunan ini menggunakan sistem otomatis dan sistem semi 

otomatis dengan deteksi awal bahaya kebakaran dari Early 

Warning Fire Detection. Yang perlu disiapkan pada sistem otomatis 

yaitu : 

1. Alat Deteksi Asap (Smoke Detector) 

2. Alat Deteksi Nyala Api (Flame Detector) 

3. Hydrant 

4. Sprinkler 

5. Fire Extenghuiser 
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5.7.4. Sistem Penangkal Petir 

  Penangkal petir yang akan digunakan yaitu penangkal petir 

sistem Thomas dengan tiga komponen utama yaitu batang 

penangkal petir, tiang penangkal petir, dan tempat pembumian / titik 

netral. 

5.7.5. Sistem Elevator 

  Sistem lift pada bangunan ini menggunakan Sistem Motor 

Traksi. Desain Elevator ini akan digunakan tali, motor listrik, dan 

counterweight dan bukan peralatan hidrolik.  

5.7.6. Sistem Pelistrikan 

  Sumber listrik berasal dari PLN yang kemudian disalurkan 

ke gardu utama lalu ke meteran listrik. Lalu melewati Transformator 

(Trafo) yang berakir pada panel – panel utama bangunan. 

Kemudian setelah itu mulailah disebarkan ke seluruh bangunan 

dari panel – panel yang berada di setiap bangunan. Akan 

disediakan ruang panel agar memudahkan memantau keadaan 

listrik serta ruang generator yang berfungsi mengantisipasi 

kebutuhan listrik ketika PLN padam dengan sistem generator 

otomatis (kurang dari 5 detik).  

5.7.7. Sistem Komunikasi 

  Pada bangunan ini akan menggunakan dua jenis 

komunikasi yaitu PABX (Private Automatic Branch Exchange) 

sebagai alat komunikasi ruang sedangkan untuk acara konvensi 

menggunakan Handy Talky. 
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5.7.8. Sistem Penghawaan 

  Akan digunakan dua sistem penghawaan yaitu 

penghawaan alami dengan bukaan di dinding pada ruang seperti 

dapur, gudang, lavatory, dan penghawaan buatan dengan AC 

central di ruang – ruang mulai dari ruang public hingga privat sesuai 

kebutuhan ruang tersebut. Adapula Exhaust Fan serta Blower pada 

beberapa ruangan yang membutuhkannya untuk membuang 

penghawaan ke luar. 

5.7.9. Sistem Pencahayaan 

  Terdapat dua pencahayaan yang akan digunakan pada 

bangunan Convention Hotel  ini yaitu pencahayaan alami dengan 

pemanfaat sinar matahari dan pencahayaan buatan dengan lampu 

Down Light dan Strip Light pada interior ruangan sebagai pemberi 

kesan mewah pada bangunan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


