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BAB IV 

DESKRIPSI PERANCANGAN YOUTH HOSTEL DI BACIRO 

4.1 Property Size, KDB, dan KLB 

Dalam perancangan Youth Hostel di Baciro, Salah satu yang 

dipertimbangkan dalam mendesain adalah tentang Peraturan Bangunan 

yang berlaku. Lokasi perancangan berada di Kelurahan Baciro, Kecamatan 

Gondokusuman, Kota Yogyakarta sehingga peraturan yang dijadikan acuan 

adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan 

Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 

2010-2029. 

Property size merupakan data ukuran bangunan, property size 

dirancang berdasarkan analisis kebutuhan ruang berdasarkan standar dan 

kriteria yang ada pada kajian teori. Secara rinci property size yang terdapat 

pada perancangan ini adalah sebagai berikut:  T 

Tabel 4.1 Rincian Luas Bangunan Perancangan 

Dari tabel diatas diketahui total luas bangunan adalah 2726,6 m² dan 

1012,7 luas area parkir. Dari hasil total kebutuhan ruang pada rancangan 

youth hostel di Baciro, selanjutnya dikaitkan dengan peraturan bangunan 

yang berlaku yaitu KDB, KLB, KDH, dan ketinggian bangunan 
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4.1.1 Koefisien Dasar Bangunan 

Koefisien dasar bangunan, KDB merupakan aturan yang yang 

membatasi luas lantai dasar bangunan yang dapat dibangun. Ketentuan 

besar KDB berbeda antara tempat satu dengan yang lain tergantung konteks 

kawasan. Lokasi lahan perancangan termasuk kawasan yang diajukan 

sebagai zona perdagangan dan jasa, berdasarkan peraturan bangunan yang 

berlaku adalah mempunyai KDB sebesar 80%. berdasarkan batas luas 

bangunan lantai dasar yang dapat dibangun menurut peraturan adalah 2012 

m², sedangkan dalam perencanaan youth hostel di baciro total luas lantai 

dasar yang dibangun adalah 902,21 m² sehingga hanya memenuhi 45% dari 

ketentuan total luas lahan. 

4.1.2 Koefisien Dasar Lantai 

Koefisien dasar lantai bangunan, KLB merupakan aturan mengenai 

jumlah luasan total lantai bangunan yang dapat dibangun. Total luas 

bangunan yang dapat dibangun dapat diketahui dengan cara mengkalikan 

indeks KLB dengan koefisien KLB. Berdasarkan peraturan KLB maksimal 

luas bangunan adalah 16.096 m², sedangkan dalam perencanaan youth 

hostel di baciro total luas bangunan adalah 2726,6 m², sehingga total luas 

bangunan yang ada di youth hostel di baciro masih memungkinkan karena 

tidak melebihi dari batas total luas bangunan yang terdapat pada KLB. 

4.1.3 Koefisien Dasar Hijau 

Koefisien dasar hijau, KDH merupakan aturan mengenai jumlah luas 

area hijau yang disediakan pada site. Berdasarkan peraturan luas minimal 

KDH adalah 251,5 m², sedangkan dalam perencanaan youth hostel di baciro 

memiliki luas lahan hijau sebesar 314 m², sehingga sudah melebihi dari luas 

minimal KDH yang ditetapkan. 

4.1.4 Ketinggian Bangunan 

Ketinggian Bangunan merupakan aturan yang membatasi ketinggian 

maksimal bangunan. Berdasarkan peraturan ketinggian bangunan adalah 32 

m, sedangkan pada perancangan youth hostel di baciro memiliki ketinggian 

15,5 m, sehingga masih memenuhi peraturan ketinggian bangunan. 
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4.2 Program Ruang 

Program ruang merupakan rancangan ruang-ruang yang terdapat 

didalam bangunan, yang didalamnya terdapat kebutuhan jenis dan ukuran 

ruang berdasarkan kegiatan pengguna, yang selanjutnya ditata berdasarkan 

hubungan antar ruang dan jenis privasi penggunanya.  

Tabel 4.2 Kebutuhan Ruang Pengunjung Menginap 

Tabel 4.3 Kebutuhan Ruang Pengelola Tabel 4.4 Kebutuhan Ruang Servis 
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Tabel 4.5 Kebutuhan Ruang Komersial 

 

Tabel 4.6 Kebutuhan Area Parkir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 Total Luas Bangunan  

Berdasarkan tabel kebutuhan ruang diatas, diketahui terdapat 5 jenis 

ruangan berdasarkan penggunanya, dengan luas bangunan total 2.726,6 m, 

dan luas ruang luar (parkir) 1012,7 m. Dari berbagai ruang-ruang yang 

sudah dirancang, selanjutnya diatur lokasi ruang berdasarkan hubungan 

antar ruang.  
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Gambar 4.1 Hubungan Antar Ruang 

Sumber : Penulis 2018 

Gambar 4.2 Zonasi Hubungan Antar Ruang 

Sumber : Penulis 2018  
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 Gambar 4.3 Peletakan Ruang Di Tiap Lantai 

Sumber : Penulis 2018 

Setelah diketahui zonasi ruang berdasarkan pengguna, selanjutnya 

ruang-ruang diatur berdasarkan lantai. Pada lantai 1 merupakan area makan, 

area pengelola, dan area servis. Pada lantai 2 terdapat ruang kamar dan 

ruang bersama, sedangkan pada lantai 3 hanya terdapat ruang kamar. 

4.3 Rancangan Kawasan Tapak 

Gambar 4.4 Perspektif Lingkungan Perancangan 

Sumber : Penulis 2018 

Rancangan Kawasan Tapak merupakan pengembangan dari skematik 

kawasan tapak, yang dirancang berdasarkan analisis program ruang (analisis 

kebutuhan ruang dan analisis hubungan antar ruang) dan analisis site 

(analisis cahaya matahari, analisis arah angin, analisis view dan analisis 

sirkulasi). 

Tapak pada site dirancang agar bisa memanfaatkan seluruh lahan yang 

ada di site, lokasi entrance kendaraan dirancang agar tidak terjadi konflik 

antara sirkulasi kendaraan disekitar site dengan kendaraan pengguna yang 

masuk dan keluar site. Orientasi bangunan menghadap utara selatan dengan 

membujur dari timur ke barat sehingga dapat mengoptimakan cahaya dan 

angin yang terdapat pada site.   
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Entrance kendaraan pengunjung terpisah antara masuk dan keluar 

agar terjadi sirkulasi kendaraan yang satu arah, sehingga tidak terjadi 

konflik di dalam site. Entrance kendaraan pengelola terpisah dengan 

entrance kendaraan pengunjung agar tidak saling mengganggu dan terjaga 

privasinya.   

 

Gambar 4.5 Rancangan Kawasan Tapak 

Sumber : Penulis 2018 

Parkir kendaraan roda 4/lebih memiliki ukuran 45x15m dengan luas 

577 m², yang bisa memuat 6 bus, atau pada saat bersamaan bisa menampung 

4 bus dan 8 mobil, tidak terdapat plot khusus bagi kendaraan karena, skema 

parkir diatur oleh pos keamanan depan. 
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Parkir motor pengunjung memiliki ukuran 6x10m dengan luas 60m², 

disediakan 20 slot parkir dengan ukuran 2x1m yang terbagi menjadi 2 sisi, 

skema dalam parkir diatur oleh pos keamanan depan. Parkir sepeda sewa 

memiliki ukuran 5x3m dengan luas 15m², disediakan bicycle holder yang 

dapat menampung 20 sepeda , skema dalam menyewa sepeda adalah dengan 

menyewa di respsionis selanjutnya menuju pos keamanan agar dibantu 

mengambil sepeda oleh petugas keamanan. 

Gambar 4.6 Suasana Parkir pengelola dan loading dock 

Sumber : Penulis 2018 

Parkir motor pengelola memiliki ukuran 6 x 13,5 m dengan luas, 81 

m² disediakan 25 slot parkir motor dengan ukuran 2x1m yang terbagi 

menjadi 2 dengan jalan 1,5 m ditengah. Parkir mobil pengelola memiliki 

ukuran 15 x 8,5 dengan luas 127,5 m, disediakan 5 slot parkir mobil dengan 

ukuran 3x5 m dengan parkir seri. Area loading dock memiliki ukuran 6x3 

m dengan luas 18m², sehingga mobil pengangkut barang dapat bermanuver 

dengan bebas. Drive-thru memiliki ukuran 16x6m dengan luas 96 m² yang 

memuat 1 bus dengan sisa ruang agar bus bisa maneuver dengan mudah. 
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Gambar 4.7 Suasana Parkir Becak dan Ruang Publik (Angkringan) 

Sumber : Penulis 2018 

Parkir becak memiliki ukuran 3x15m dengan luas 45, disediakan 10 

slot parkir becak dengan ukuran 1,5x3m, mempunyai akses sendiri yang 

terpisah dengan akses masuk pengunjung dan pengelola. Ruang publik 

memiliki ukuran 3x3m dengan luas 9 m, disediakan untuk area pedagang 

angkringan sebagai salah satu pendekatan humanis pada site, juga sebagai 

area bersosialisasi dan beristirahat pengendara becak. 

Pos keamanan depan memiliki ukuran 2x5m dengan luas 10m², 

terletak bersebelahan dengan parkir motor, mempunyai tugas untuk 

mengamankan dan mengatur parkir kendaraan pengunjung. Pos keamanan 

belakang memiliki ukuran 2x5 m dengan luas 10m², terletak bersebelahan 

dengan entrance kendaraan pengelola, mempunyai tugas untuk 

mengamankan sirkulasi kendaraan pengelola yang keluar masuk area parkir 

pengelola. 

Ruang terbuka yang terdapat pada youth hostel merupakan ruang sisa 

dari hasil peletakan ruang mempunyai luas total 314 m², pada ruang terbuka 

hijau ditanami tumbuhan asli sekitar yaitu pohon asem dan pohon tanjung, 

dengan penambahan furnitur berupa bangku-bangku taman. 
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4.4 Rancangan Bangunan 

Rancangan bangunan merupakan pengembangan dari skematik 

pembagian ruang, sedangkan rancangan tata ruang merupakan penerapan 

dari konsep zonasi ruang. Ruang-ruang di dalam bangunan ditata 

berdasarkan jenis aktivitas pengguna. 

Rancangan hostel ini terdiri dari 3 lantai, pada lantai dasar 

difungsikan sebagai area ruang makan dan area pengelola, sedangkan pada 

lantai 2 dan 3 digunakan sebagai area kamar dan ruang bersama bagi 

pengunjung yang menginap.  

Gambar 4.8 Aksonometri Ruang Dalam Bangunan 

Sumber : Penulis 2018 
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Gambar 4.9 Denah Lantai 1 

Sumber : Penulis 2018 

Pada lantai 1 terdapat 2 jenis area yaitu area publik dan area privat. 

Area publik dibagi menjadi ruang makan, lobby dan resepsionis, musholla, 

dan toilet pengunjung, sedangkan area privat dibagi menjadi ruang 

pengelola, ruang produksi dan ruang servis. Kedua jenis area terpisah 

sehingga pengunjung tidak memiliki akses menuju area pengelola (privat).  

Pada area publik memiliki akses langsung dari entrance bangunan 

yang terdapat didepan. Sedangkan area privat memiliki akses terpisah dari 

entrance bangunan dibelakang. Akses yang berhubungan secara langsung 

antara area publik dan area privat hanya terdapat pada resepsionis dan 

dapur. 

Resepsionis berada dekat dengan pintu masuk sehingga pengunjung 

yang akan menginap dapat langsung dilayani, serta bersebelahan dengan 

akses menuju kamar. Ruang housekeeping terletak berdekatan dengan 

resepsionis sehingga dapat langsung melayani pengunjung yang 

menginap. Ruang produksi (dapur) diletakan bersebelahan dengan ruang 
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makan agar pelayanan (Mengantarkan dan mengambil sisa makanan) 

menjadi efisien.  

Ruang pengelola (R.Manager, R.Administrasi, R.Akuntan, R.Divisi 

Food & Beverages) diletakan dalam satu area agar efisien dalam bekerja 

dan berkomunikasi, dan terpisah dengan area servis sehingga 

meningkatkan kenyamanan dalam bekerja. Terdapat ruang staff yang 

terpisah antara pria dan wanita yang berfungsi sebagai ruang persiapan 

(ganti pakaian) dan istirahat (makan), juga disediakan toilet khusus staff 

yang berdekatan dengan ruang produksi, sesuai dengan anjuran kajian 

restoran dan dapur katering. 

Ruang penyimpanan / gudang diletakan bersebelahan dengan dapur 

agar mudah dalam menyiapkan bahan masakan. Loading dock mempunyai 

akses langsung keluar bangunan dan berhubungan langsung dengan area 

penyimpanan. Ruang sampah (sampah kering dan basah) juga disediakan 

dengan memiliki akses langsung keluar bangunan, yang memudahkan truk 

pengangkut sampah dalam mengambil sampah tanpa mengganggu 

pengunjung dan pengelola.  

 

Ruang utilitas yang berisi genset, pompa air, control panel diletakan 

dalam satu ruangan yang berada di bagian barat bangunan jauh dari 

kegiatan hostel, dengan mempunyai akses langsung keluar bangunan, 

sehingga mudah dalam pengelolaan dan perawatan. 
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Gambar 4.10 Denah Lantai 2 

Sumber : Penulis 2018 

 

Pada lantai 2 terdapat 2 jenis area yaitu area kamar dan area ruang 

bersama. Area kamar dibagi menjadi kamar asrama (Tipe A) yang terpisah 

antara pria dan wanita, kamar keluarga (Tipe B), dan kamar privat (Tipe 

C), sedangkan area ruang bersama terbagi menjadi ruang bersama indoor 

yang berisi café, tempat duduk, tv, ruang komputer, dan ruang bersama 

outdoor yang terdapat kolam renang. 

Akses menuju area kamar dan ruang bersama berupa tangga dan lift 

terletak di bagian utara bangunan, yang dapat langsung diakses dari lantai 

1. Pada lantai 2 terdapat 3 toilet yaitu toilet khusus penyandang disabilitas, 

toilet didalam ruang bersama, dan toilet untuk ganti dan bilas di dekat 

kolam renang. 
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Gambar 4.11 Denah Lantai 3 

Sumber : Penulis 2018 

Ruang yang terdapat pada lantai 3 serupa dengan lantai 2, hanya tidak 

terdapat ruang bersama. Pada lantai 3 hanya terdapat 1 jenis area yaitu area 

kamar yang dibagi menjadi kamar asrama (Tipe A) yang terpisah antara pria 

dan wanita, kamar keluarga (Tipe B)  dan kamar privat (Tipe C). Dan juga 

terdapat toilet khusus untuk penyandang disabilitas yang terpisah antara pria 

dan wanita. 
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4.5 Rancangan Selubung Bangunan 

Rancangan selubung bangunan dirancang dengan prinsip 

memungkinkan terjadinya penerimaan pencahayaan dan penghawaan 

alami yang maksimal pada ruang dalam bangunan. Fasad bangunan 

dirancang dengan mempunyai banyak bukaan yang memungkinkan 

sirkulasi udara pada lantai 1 dan ruang bersama dan penerimaan cahaya 

pada setiap ruang di setiap lantai, serta memungkinkan pengguna untuk 

dapat melihat ke arah luar dengan leluasa. 

 

Gambar 4.12 Rancangan Penerimaan Pencahayaan Dan 

Penghawaan Alami Di Dalam Bangunan 

Sumber : penulis 2018 
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Gambar 4.13 Bukaan Sebagai Rekayasa Penerimaan Pencahayaan 

Dan Penghawaan Alami Pada Fasad Depan Bangunan 

Sumber : penulis 2018 

Gambar 4.14 Bukaan Sebagai Rekayasa Penerimaan Pencahayaan 

Dan Penghawaan Alami Pada Fasad Belakang Bangunan 

Sumber : penulis 2018 

Terdapat 2 jenis bukaan yang terdapat pada bangunan ini yaitu bukaan 

dengan penghawaan dan pencahayaan alami serta bukaan dengan 

pencahayaan alami saja. 

Bukaan dengan penghawaan dan pencahayaan alami mempunyai 

ukuran 1,5 x 3 meter yang hanya terdapat pada lantai 1, sedangkan bukaan 

dengan pencahayaan alami saja mempunyai ukuran 1,5 x 2 meter yang 

terdapat pada setiap kamar di lantai 2 dan lantai 3. 

Bukaan pada fasad bagian depan bangunan mempunyai ukuran total 

144 m² dengan luas total fasad 490 m², atau sekitar 30% dari luas total 

fasad bagian depan bangunan. Sedangkan pada fasad bagian belakang 

bangunan mempunyai ukuran bukaan dengan total 87 m² dengan luas total 



PROYEK AKHIR SARJANA      | ARGA DEWA LUTHFI LATASI - 11512065 178 

 

fasad 490 m², atau sekitar 18% dari luas total fasad bagian belakang 

bangunan. 

4.6 Rancangan Interior Bangunan 

Rancangan Interior pada Youth Hostel dibuat dengan perpaduan 

suasana klasik arsitektur indis dan suasana industrial. Interior dengan 

suasana arsitektur indis hanya terdapat pada ruang makan dan musholla 

pada lantai 1, sedangkan suasana industrial terdapat pada interior di lantai 2 

dan lantai 3. Pada interior ruang pengelola, ruang produksi, dan ruang servis 

tidak memiliki suasana interior tertentu. 

Gambar 4.15 Suasana Ruang Makan 

Sumber : Penulis 2018 

Pada interior ruang makan dan musholla menggunakan warna ivory 

(putih gading). Perabotan yang digunakan berupa meja dan kursi kayu, serta 

menggunakan lampu gantung dibeberapa titik untuk mendukung suasana 

klasik.  
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Suasana kamar menggunakan desain dengan tema industrial yang 

menerapkan material ekspos baik pada dinding, lantai, dan langit-langit. 

Pada dinding menggunakan berbagai macam jenis, yaitu: dinding bata 

ekspos, dinding semen tanpa finishing, dan dinding semen dengan finishing 

acian tanpa cat. Pada lantai menggunakan lantai semen dengan finishing 

acian halus, sedangkan pada langit-langit menggunakan cor beton tanpa 

finishing. 

Terdapat 3 tipe kamar yaitu : kamar Asrama (Tipe A), kamar keluarga 

(Tipe B)  dan kamar privat (Tipe C).  

- Kamar Asrama (Tipe A) 

Kamar Asrama (Tipe A)  mempunyai luas 24m², terdapat 4 buah 

bunk bed dengan ukuran 1x2m yang dapat disi oleh 8 orang. setiap orang 

mendapatkan 1 loker yang berada disamping tempat tidur. Pada area 

tempat tidur disediakan lampu baca dan 2 buah colokan listrik.  

Gambar 4.16 Suasana Kamar Asrama (Tipe A) 

Sumber : Penulis 2018 
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- Kamar Keluarga (Tipe B) 

Kamar keluarga (Tipe B) mempunyai luas 24m², terdapat 2 buah bunk 

bed dengan ukuran 1,2 x2m yang dapat diisi oleh 4 orang. terdapat lemari 

berukuran besar.  

 Gambar 4.17  Suasana Kamar Keluarga (Tipe B) 

Sumber : Penulis 2018 

- Kamar privat (Tipe C)  

Kamar privat (Tipe C)  mempunyai luas 24m², terdapat 1 buah 

ranjang tipe king size yang hanya dapat diisi oleh 2 orang. Terdapat 

lemari berukuran besar, meja kaca, meja, kursi dan fasilitas TV  

Gambar 4.18  Suasana Kamar Privat (Tipe C)   

Sumber : Penulis 2018 
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Suasana ruang bersama juga menggunakan desain dengan tema 

industrial yang menerapkan material ekspos baik pada dinding, lantai, dan 

langit-langit. Pada dinding menggunakan dinding bata ekspos. Pada lantai 

menggunakan lantai semen dengan finishing acian halus, sedangkan pada 

langit-langit menggunakan cor beton tanpa finishing. 

Gambar 4.19  Suasana Ruang bersama 

Sumber : Penulis 2018 

4.7 Rancangan Sistem Struktur 

Sistem struktur di Youth Hostel ini menggunakan sistem struktur 

komposit pada plat lantai, kolom, dan balok, serta menggunakan pondasi 

footplate. Sistem struktur Menggunakan sistem grid 6x10 dan 6x8 secara 

horizontal dan dengan jarak antar plat lantai  4 m  dan 3,5 m secara vertikal. 

Gambar 4.20 3D perspektif struktur bangunan 

Sumber : Penulis 2018 
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Gambar 4.21 Rencana struktur bangunan 

Sumber : Penulis 2018 

Perhitungan ukuran balok yang digunakan adalah 1/16 bentang, 

sehingga menggunakan baja WF 24” dengan dimensi 628 x358 mm pada 

bentang 10 meter dan baja WF 21” dengan dimensi 530 x 228 mm, dengan 

jenis balok baja yang dibungkus dengan cor beton.  

Kolom yang digunakan adalah kolom besi WF 21” dengan dimensi 

530 x 228 mm, yang dibungkus dengan cor beton, sedangkan untuk plat 

lantai menggunakan plat lantai baja dengan profil trapezoidal yang 

diatasnya terdapat cor beton. Struktur untuk menopang kolam renang pada 

lantai 2, perlu disediakan struktur tambahan, berupa kolom yang menopang 

didukung pondasi dibawahnya. 
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4.8 Rancangan Sistem Utilitas 

Sistem utilitas yang terdapat di hostel ini dibagi menjadi 3 jenis yaitu 

utilitas jaringan air bersih yang termasuk hydrant, utilitas pembuangan 

limbah kotor (limbah air kotor cair dan limbah padat), dan penghawaan 

dalam ruangan.  

Distribusi air bersih menggunakan sumber PDAM dan air sumur 

bawah tanah, yang kemudian ditampung di Ground Water Tank (GWT), 

kemudian dipompa keatas menuju water tank di atap, lalu didistribusikan 

dengan sistem downfeed yang sebelumnya diatur tekanan airnya 

menggunakan pressure tank dan diatur distribusinya menggunakan header 

dengan katup, sedangkan untuk sistem hydrant menggunakan pompa 

hydrant yang mengambil air dari GWT yang langsung menuju hydrant 

indoor dan sprinkler.  

Gambar 4.22 Skema Distribusi Air Bersih 

Sumber : Penulis 2018 

Limbah air kotor cair disalurkan menuju septictank setelah melewati 

bak kontrol, sedangkan limbah padat dibuang langsung menuju septictank 

lalu diendapkan di sumur resapan. 
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 Gambar 4.23 Skema Distribusi Air Kotor 

Sumber : Penulis 2018 

Penghawaan di Hostel menggunakan 2 sistem yaitu pada ruangan 

publik di lantai 1, ruang bersama dan lorong disetiap lantai menggunakan 

sistem penghawaan alami dari luar bangunan, sedangkan penghawaan 

ruang-ruang privat seperti kamar dan ruang pengelola menggunakan sistem 

penghawaan AC dengan tipe VRV.  

Gambar 4.24 Skema Penghawaan 

Sumber : Penulis 2018 

Bak penampungan sampah dapat dengan mudah dijangkau kendaraan 

pengangkut sampah tanpa menimbulkan polusi bau yang mengganggu 

penggguna baik pengunjung dan pengelola. 
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Gambar 4.25 Rancangan Plumbing Lantai 1 

Sumber : Penulis 2018 

Gambar 4.26 Rancangan Plumbing Lantai 2 

Sumber : Penulis 2018  
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Gambar 4.27 Rancangan Plumbing Lantai 3 

Sumber : Penulis 2018 

4.9 Rancangan Sistem Akses Pengguna Disabilitas dan Keselamatan 

Bangunan 

1. Rancangan Sistem Akses Pengguna Disabilitas  

 Ramp  

Gambar 4.28 Lokasi Penempatan Ramp 

Sumber : Penulis 2018 
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 Gambar 4.29 Skema Potongan Ramp 

Sumber : Penulis 2018 

Ramp terdapat di samping beranda depan pada pintu masuk ke 

bangunan, yang ditujukan bagi penyandang disabilitas. Ramp hanya 

terdapat pada lantai dasar karena untuk mencapai lantai 2 dan lantai 3 

penyandang disabilitas dapat menggunakan lift. Ramp yang terdapat pada 

pintu masuk Hostel mempunyai kemiringan 7,1º atau 11% dihitung dari 

rasio panjang ramp dan ketinggian ujung ramp. Pada ramp disediakan 

railing yang berfungsi untuk pegangan penyandang disabilitas. 

Pada bagian pintu masuk pengelola dan akses drive-thru juga 

disediakan ramp yang digunakan agar bisa dilewati trolley. 

 Gambar 4.30 Detail Ramp Pengunjung 

Sumber : Penulis 2018 
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 wc khusus penyandang disabilitas 

Disetiap lantai disediakan 2 buah toilet khusus penyandang 

disabilitas dengan dimensi 1,5x2 meter pada lantai 1, dan 2,15 x 

3,2 m pada lantai 2-3. Di dalam toilet khusus penyandang 

disabilitas terdapat fixture seperti toilet khusus yang dilengkapi 

handrail di keliling dinding sebagai pegangan. 

Gambar 4.31 Denah Toilet Disabilitas pada lantai 2 dan lantai 3 

Sumber : Penulis 2018 
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2. Sistem keamanan bangunan 

Sistem keamanan bangunan di hostel ini menggunakan 2 

jenis pengamanan yaitu aktif dan pasif. 

c. Keamanan aktif  

 Pos Keamanan 

Terdapat 2 pos keamanan, yaitu pos keamanan depan dan 

pos keamanan belakang. Pos keamanan depan terletak didekat 

akses masuk ke site, yang mempunyai tugas mengamankan dan 

mengatur sirkulasi kendaraan pengunjung yang akan masuk dan 

keluar. Pos keamanan belakang terletak di akses masuk dan 

keluar area parkir kendaraan pengelola, yang mempunyai tugas 

mengamankan dan mengatur kendaraan pengelola yang keluar 

masuk, termasuk kendaraan pengangkut barang yang menuju 

loading dock dan kendaraan pengangkut sampah.   

Gambar 4.32 Lokasi Penempatan Pos keamanan 

Sumber : Penulis 2018 



PROYEK AKHIR SARJANA      | ARGA DEWA LUTHFI LATASI - 11512065 190 

 

d. Keamanan Pasif  

 CCTV 

CCTV terdapat pada seluruh bagian bangunan baik diluar 

bangunan maupun didalam bangunan, terutama pada akses keluar 

masuk pengguna dan area publik (ruang makan dan ruang 

bersama). 

3. Sistem Keselamatan Bangunan 

Sistem keselamatan bangunan di hostel ini menggunakan 2 

jenis sistem keselamatan yaitu aktif dan pasif 

a. Keselamatan aktif 

Gambar 4.33 Lokasi Penempatan Keselamatan Bangunan Pada Site Dan Lantai 1 

Sumber : Penulis 2018 
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 Sprinkler 

Penempatan Sprinkler terdapat diseluruh bangunan dengan 

berjarak radius 4,6 meter. Pada lantai 2 terdapat di lorong dan di 

ruang bersama, sedangkan pada lantai 3 hanya terdapat pada 

lorong. 

 Hydrant 

Penempatan hydrant outdoor terdapat pada sisi depan dan 

belakang bangunan, sirkulasi yang terdapat pada site 

memungkinkan untuk memudahkan mobil pemadam kebakaran 

mengakses seluruh bangunan. 

Letak hydrant tepat ditengah-tengah bangunan karena pada 

titik tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku bahwa jarak 

maksimal 35 m, sprinkler terletak pada lorong, dan tabung apar 

terdapat 2 buah yang terletak pada lorong dengan jarak 30 meter. 

Gambar 4.34 Lokasi Penempatan Keselamatan Bangunan Pada Lantai 2 

Sumber : Penulis 2018 

 Smoke detector 

Smoke detector terdapat di setiap kamar 

 Alarm kebakaran 
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Alarm kebakaran terdapat bersebelahan dengan hydrant 

indoor. 

 APAR / fire extinguisher 

Tabung APAR terletak didalam bangunan, pada lantai 1 

terdapat 7 unit, 3 pada area pengelola dan servis serta 4 di area 

makan dan resepsionis, pada lantai 2 terletak sebanyak 2 di 

lorong, dan 1 di ruang bersama, sedangkan pada lantai 3 terletak 

2 di lorong. 

b. Keselamatan Pasif 

 Pintu keluar 

 Tangga darurat 

Penempatan tangga darurat berada disetiap ujung lorong lantai 2 

dan 3 yang langsung mengarah keluar. 

 Jalur Penyelamatan 

Untuk akses keluar pada saat terjadi kebakaran pada lantai 1 dapat 

langsung menuju pintu utama sedangkan pengelola menuju pintu 

utama, pintu masuk khusus pengelola dan pintu khusus drive thru, 

pada lantai 2 dan 3 bisa menggunakan tangga utama dan tangga 

darurat 

Gambar 4.35 Lokasi Penempatan Keselamatan Bangunan Pada Lantai 3 

Sumber : Penulis 2018 
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Sistem proteksi kebakaran pasif didapatkan dari penggunaan 

material struktur yang digunakan. Usaha untuk mencegah kerugian 

yang diakibatkan dari kebakaran dengan cara membatasi ruang dengan 

dinding, penggunaan struktur komposit dengan detail struktur baja yang 

dilapisi beton sehingga lebih tahan terhadap api. 

4.10 Rancangan Detail Arsitektural khusus 

Detail arsitektural khusus pada perancangan youth hostel ini adalah 

pemasangan ragam hias arsitektur indis yang terdapat pada atap dan fasad 

depan bangunan. Pada bagian atap ragam hias yang diterapkan adalah 

dormer, sedangkan pada bagian fasad bangunan ragam hias yang diterapkan 

adalah tympanum dan entrance dengan pilar dekoratif yang besar. 

1. Dormer 

Dormer diletakan menempel pada atap bangunan dan ditopang 

kontruksi atap, secara fungsi dormer hanya sebagai estetika sama 

seperti atap bangunan. Material dormer menggunakan dinding drywall 

yang dibentuk menyerupai dormer dengan kontruksi baja profil kanal 

C yang sama dengan kontruksi atap. Selanjutnya pada dormer diberikan 

dekorasi berupa offset yang bertingkat. Pada bagian sisi atas dormer 

diberikan dekorasi pediment dan aksen atap yang serupa dengan atap 

bangunan. 

 Gambar 4.36 Rancangan Dormer Pada Atap Bangunan 

Sumber : Penulis 2018 
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Gambar 4.37 Detail Rancangan Dormer Pada Atap Bangunan 

Sumber : Penulis 2018 

1. Tympanum 

Tympanum pada fasad depan bangunan terletak diatas bangunan 

tepatnya didepan atap. Kontruksi tympanum menggunakan dinding 

bata yang mempunyai bentuk segitiga sama kaki, selanjutnya diberikan 

dekorasi offset dalam berbagai tingkatan kedalam bidang, dan pada 

bagian tengah diberikan dekorasi dengan motif flora, senada dengan 

pilar jenis Corynthian. 

Gambar 4.38 Rancangan Tympanum Pada Fasad Depan Bangunan 

Sumber : Penulis 2018 
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Gambar 4.39 Detail Rancangan Tympanum Pada Fasad Depan Bangunan 

Sumber : Penulis 2018 

2. Entrance dengan pilar dekoratif yang besar 

Pilar dekoratif pada entrance bangunan terletak menempel pada 

bangunan tidak seperti pilar yang biasanya terpisah pada bagian dinding 

bangunan indis pada umumnya. Pilar dekoratif menggunakan semen 

pra-cetak dan pada bagian dalam diisi dengan cor beton. Pada bagian 

atas pilar diberikan aksen balok dengan material dinding semen yang 

diberikan dekorasi offset yang bertingkat. 

Gambar 4.40 Rancangan Pilar Dekoratif Pada Fasad Depan Bangunan 

Sumber : Penulis 2018 
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Gambar 4.41 Detail Rancangan Pilar Dekoratif Pada Fasad Depan 

Bangunan 

Sumber : Penulis 2018  


