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BAB III 

HASIL ANALISIS RANCANGAN DAN PEMBUKTIAN  

3.1 SPESIFIKASI PROYEK 

 

1) Lokasi Proyek : Jl. Kusbini, Kampung Klitren Lor, Klitren, Gondokusuman, 

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 

2) Deskripsi : Youth Learning Center merupakan pusat kegiatan remaja yang 

bersifat non formal di lengkapi sarana-sarana penunjang seperti wadah 

untuk aktivitas belajar, olahraga, kesenian, hobi, dan komunitas. Site 

terletak di pinggir jalan utama yaitu perempatan UKDW dan jalan Kusbini 

dengan luas site ± 9.088 m2 

3) Kapasitas pengunjung : ± 550 Pengunjung 

4) KDB 80% pada peraturan daerah 

5) KLB =  3 x 9.088 = 27.264 : 7.270 = 3,7 m2 

6) Kawasan rancangan : 

a. Luas Lahan : 9.088 m2 

b. KDB : 7.270 m2 

c. KLB : 2 lantai 
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3.2 ANALISIS TATA RUANG 

3.2.1 Analisis Perhitungan Kapasitas dan Pengguna Bangunan  

Pelaku kegiatan yang direncanakan terbagi dalam dua kelompok besar yaitu 

kelompok pengunjung dan kelompok pengelola /karyawan /servis. 

Bangunan Youth Learning Center secara khusus ditujukan untuk menampung 

aktivitas remaja. Usia remaja yang menjadi target pengguna adalaha masa remaja 

pertengahan (12-18 tahun) dan masa remaja akhir (18-21tahun) sehingga secara 

pendidikan formal mereka yang sekolah di SMP, SMA, dan Mahasiswa. 

 

Tabel 3.1 Asumsi Perhitungan Kapasitas Pengguna Bangunan 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 



 

68 
 

di Klitren Yogyakarta dengan  

Pendekatan Green Landscape dan Green Facade  

 

YOUTH LEARNING CENTER 

RIZALDI IHFATULLAH  | 14512117 

3.2.2 Analisis Alur Kegiatan 

1) Alur Kegiatan Pengunjung 

2) Alur Kegiatan Pengelola 

Gambar 3.1 Alur Kegiatan Pengunjung 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 

Gambar 3.2 Alur Kegiatan Pengelola 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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3) Alur Kegiatan Servis  

3.2.3 Analisis Kebutuhan Ruang  

Sesuai dengan objek rancang bangun yang direncanakan adalah untuk 

mewadahi kegiatan remaja dalam rangka meningkatkan minat dan bakat dengan 

kegiatan rekreatif maupun edukasi non formal, kegiatan ini dikelompokan menjadi 

Gambar 3.3 Alur Kegiatan Service 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 

Tabel 3.2 Kebutuhan Ruang 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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tiga kelompok besar yaitu kegiatan penerimaan dan pengelola, kegiatan utama, dan 

kegiatan penunjang. 

3.2.4 Analisis Alur Kegiatan Pengelompokan Ruang Berdasarkan Jenis 

Kegiatan Serupa dan Perletakannya 

Ketiga pengelompokan kegiatan diatas kemudian di klasifikasi berdasarkan 

pada jenis kegiatan yang dapat di gabungkan atau dapat dikatakan sejenis. 

Kegiatan dengan system aktif/fisik yang sifatnya lebih untuk rekreatif berupa 

olahraga (badminton, voli, tenis meja, futsal, dan basket), sedangkan kegiatan pasif 

yang sifatnya edukatif dan menciptakan kreatifitas lebih ditujukan untuk kegiatan 

semacam bimbel, diskusi, penyuluhan, seminar, keterampilan seni, dsb.  Adapun 

penggabungan ruang dan perletakannya sebagai berikut :   

3.2.5 Analisis Besaran Ruang (Property Size) 

Berdasarkan analisis kebutuhan ruang di atas, maka masing-masing ruang di 

sesuaikan dengan ukuran yang di butuhkan berdasarkan standar ruang dan asumsi 

pengunjung. Penentuan besaran ruang dibagi menurut kelompok kegiatan yang 

telah ditentukan  yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Pengelompokan Ruang Berdasarkan Jenis Kegiatan Serupa 
dan Perletakannya 

Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Kesimpulan dari total luasan pada rancangan Youth Learning Center di 

dapatkan dengan total 2.151 m2. Kemudian dengan di cocokan dengan 

peraturan bangunan terkait yang mengharuskan KDB 80% yaitu sebesar 

7.270 m2 dari luas site 9.088 m2 yang juga telah dijelaskan pada bab 2, maka 

rancangan Youth Learning Center sudah memenuhi persyaratan konteks site. 

3.2.6 Analisis Pola Hubungan Ruang 

Pola hubungan ruang di YLC menggambarkan hubungan antar ruang yang 

ada didalam masing-masing kelompok kegiatan. Setiap kelompok kegiatan di 

tentukan dari hubungan antar ruang yang memiliki perbedaan alur aktifitas. Pola 

hubungan antar ruang pada YLC sebagai berikut :  

 

 

Tabel 3.4 Besaran Ruang 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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a) Kelompok Kegiatan Penerimaan, Pengelola dan Servis 

b) Kelompok Kegiatan Utama dan Penunjang 

Gambar 3.4 Pola Hubungan Ruang Kegiatan Penerimaan,Pengelola 
dan Servis 

Sumber : Analisis Penulis, 2018 

Gambar 3.5 Pola Hubungan Ruang Kegiatan Utama dan Penunjang 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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3.2.7 Analisis Organisasi Ruang Youth Learning Center 

1. Organisasi ruang berdasarkan Alur Kegiatan 

 

Gambar 3.6 Organisasi Ruang Berdasarkan Alur Kegiatan 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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2. Organisasi ruang berdasarkan Penghawaan   

3.3 ANALISIS SITE 

3.3.1 Analisis Entrance Site 

Akses bagi pejalan kaki untuk masuk kedalam site yaitu ada dari trotoar secara 

langssung dan ada yang melalui Kampung Klitren Lor RW 2 (selatan site).  

Akses bagi kendaraan tidak memungkinkan untuk masuk melalui Barat site, 

karena merupakan area perempatan. 

Sehingga jalur entrance utama akan diletakan pada utara site dimana baik 

pejalan kaki dan kendaraan dapat masuk dengan mudah, namun tetap akan 

Gambar 3.7 Organisasi ruang berdasarkan penghawaan 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 

Gambar 3.8 Entrance Menuju Site 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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disediakan tempat masuk bagi warga setempat khususnya yang berada di selatan 

site. Dan untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan ketika masuk site 

maka entrace sedikit digeser ke arah timur, sehingga akses kendaraan sekaligus 

tempat parkir yang paling baik adalah di bagian sisi timur site. 

3.3.2 Analisis Sirkulasi di Dalam Site 

Sirkulasi didalam site mengacu pada titik arah datang pengunjung baik dari 

parkiran maupun pejalan kaki/trotoar jalan. Sehingga jika ditarik lurus akan terlihat 

pola sirkulasi didalam site sekaligus tatta zonasi massa bangunan. 

 

3.3.3 Analisis Matahari Terhadap Selubung 

Dari hasil analisis titik arah datang matahari pada kawasan Klitren, sisi 

bangunan yang banyak terkena penyinaran yaitu sisi barat dan timur. Sehingga dari 

bentuk massa bangunan memanjang dari utara-selatan dan massa bangunan 

memanjang dari timur-barat, massa yang memanjang dari utara-selatan 

(menghadap barat dan timur) memiliki sisi yang banyak terkena penyinaran 

matahari.  

Alternatif 1 : orientasi bangunan menghadap timur-barat lebih banyak 

mendapat penyinaran matahari secara langsung, sehingga penggunaan green facade 

akan optimal.  

Gambar 3.9 Sirkulasi Didalam Site 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Alternatif 2 : orientasi bangunan menghadap utara-selatan lebih sedikit 

mendapat penyinaran sehingga penerapan green facade tidak begitu optimal. 

Ukuran site yang memanjang dari barat ke timur menimbulkan konsekuensi 

fasad sisi utara dan selatan, karena sisi tersebut akan terkena matahari sepanjang 

hari pada waktu kritis bulan juni (utara) dan desember (selatan). 

Pemberian shading vertikal dapat membantu agar bangunan dapat 

mengantisipasi radiasi matahari pada pukul 09.00-12.00 (waktu optimal kerja 

dipagi hari). Penggunaan selubung bangunan dengan green façade dapat membantu 

ruang sekaligus bermanfaat bagi tanamanan yang akan diterapkan pada green 

façade. Karena green façade akan membutuhkan banyak penyinaran matahari untuk 

tanamannya sehingga selain berguna untuk ruangan yang terhalangi, green façade 

juga bermanfaat untuk tanaman itu sendiri.  

Gambar 3.11 Analisis Matahari Terhadap Selubung  
Sumber : Analisis Penulis, 2018 

Gambar 3.10 Alternatif orientasi bangunan terhadap peletakan Green facade 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Selain menjadi penghalang radiasi matahari selubung green facade juga 

berfungsi untuk memasukkan angin kedalam bangunan sehingga terjadi cross 

ventilation pada bangunan pasar. 

3.3.4 Analisis Matahari Terhadap Area Workshop dan Area 

Perpustakaan 

Penempatan area perpustakaan dan workshop tidak langsung menghadap barat-

timur, melainkan menghadap utara-selatan sehingga orientasi bukaannya pun utara-

selatan. Ruang-ruang ini menghindari dari pancaran sinar matahari langsung di 

barat dan timur, namun dalam menyikapi sinar matahari semu pada bulan juni 

(utara) dan desember (selatan), perlu adanya penerapan dari green façade sebagai 

selubung bangunan untuk melindungi ruang-ruang tersebut sehingga akan tetap 

terasa nyaman.  

3.3.5 Analisis Angin Terhadap Site 

Bedasarkan kajian kecepatan angin yang ada di kawasan Klitren/site, arah 

angin pada site didominasi dari arah selatan dengan kecepatan rentan 5 m/s – 12 

m/s dan dari arah utara kecepatan tidak terlalu dominan dengan rentan 1m/s – 5 m/s. 

Namun data tersebut diambil dari meteoblue.com yang berasal dari 10m diatas 

permukaan tanah, maka kecepata angina tersebut perlu dikonversikan terlebih 

dahulu. 

Gambar 3.12 Analisis Matahari Terhadap Area Workshop dan Perpustakaan 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Pada Kawasan Klitren, dikategorikan pada kriteria pusat kota dan kepadatan 

tinggi dengan nilai roughness factor 0,4.  Dalam hal ini maka kecepatan angin yang 

ada pada site dari arah selatan sebesar 5m/s terlebih dahulu dikalikan dengan 0,75, 

baru kemudian dikalikan 0,4 (pusat kota, kepadatan tinggi), dan dari arah utara 2m/s 

terlebih dahulu dikalikan dengan 0,75, lalu dikalikan 0,4. 

Sehingga ditemukan kecepatan angina maksimal pada Kawasan Klitren dari 

arah selatan sebesar 1,5m/s dan dari arah utara sebesar 0,6m/s. Maka kriteria desain 

bangunan pada sisi selatan perlu penambahan vegetasai untuk dapat meminimalisir 

angin yang berlebih. 

3.3.6 Analisis Angin Terhadap Zonasi Area Workshop dan Area 

Perpustakaan 

 

 5m/s  x  0,75  = 3,75 m/s x 0,4  = 1,5 m/s 

 2m/s  x  0,75  = 1,5m/s x 0,4  = 0,6 m/s 

Gambar 3.13 Analisis Angin Terhadap Zonasi Workshop dan Perpustakaan 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Penempatan Area Workshop dan Perpusatakaan pada sisi selatan site yaitu 

adalah untuk tetap mendapatkan  penghawaan secara alami secara langsung, hal ini 

dikarena arah datang angina datang dari arah selatan sebesar 1,5m/s. Selain itu juga 

dengan adanya massa bangunan di sisi selatan dapat mereduksi angina yang 

berelebih. 

3.3.7 Analisis Angin Terhadap Bukaan Bangunan 

Pergerakan udara merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

kenyamanan termal bangunan terutama pada bangunan di daerah tropis. Menurut 

Markus, 1998 semakin tinggi kecepatan udara yang menerpa tubuh manusia maka 

tubuh akan semakin toleran terhadap suhu yang semakin tinggi.  

Untuk mengakomodasi penghawaan alami untuk kenyamanan termal didalam 

ruang-ruang YLC maka perletakan bukaan harus dapat mengarahkan angin menuju 

pengguna untuk body cooling sehingga pengguna dapat merasakan sensasi 

kenyamanan termal yang cukup baik. Bukaan disarankan memiliki ukuran besar, 

hal ini untuk memberikan akses masuk bagi angin kedalam bangunan. Letak bukaan 

juga harus berhadapan untuk mengakomodasi cross ventilation. Selain itu juga 

penerapan sistem roaster batako dapat memasukan udara  kedalam bangunan, selain 

roaster juga ada penerapan sistem bukaan pada langit-langit dinding, atau jendela 

di dinding bagian atas untuk mengalirkan udara sehingga memudahkan terjadinya 

cross ventilation. 

Gambar 3.14 Analisis Angin Terhadap Bukaan Bangunan 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 



 

81 
 

di Klitren Yogyakarta dengan  

Pendekatan Green Landscape dan Green Facade  

 

YOUTH LEARNING CENTER 

RIZALDI IHFATULLAH  | 14512117 

3.3.8 Analisis Angin Terhadap Tata Massa Bangunan 

Dari hasil analisis angin pada kawasan Klitren, arah datang angin banyak 

datang dari arah selatan dengan kecepatan 1,5m/s dan dari arah utara dengan 

kecepatan 0,2m/s. Dan berdasarkan kriteria desain kenyamanan thermal pada bab 

sebelumnya, perletakan masa bangunan yang tidak saling sejajar melainkan masa 

bangunan tidak masif dan terbuka/ramping dengan penyedian ruang ruang terbuka 

diantara massa bangunan dapat memaksimalkan aliran angin kedalam bangunan 

atau disebut cross ventilation.  

Alternatif 1 : orientasi bukaan timur-barat kurang baik dalam merespon angin, 

karena kurang memanfaatkan dan memaksimalkan cross ventilation. 

 

Alternatif 2 : orientasi bukaan utara-selatan dianggap baik dalam merespon angin 

karena dapat memanfaatkan dan memaksimalkan terjadinya cross ventilation.   

Gambar 3.16 Alternatif 2 Orientasi bukaan utara-selatan  
Sumber : Analisis Penulis, 2018 

Gambar 3.15 Alternatif 1 Orientasi bukaan timur-barat 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Sehingga untuk bentuk masa bangunan Alterrnatif 2 lebih dapat memaksimalkan 

penghawaan alami dan terjadinya cross ventilation. Namun massa yang sejajar yang 

jaraknya berdekatan juga kurang baik karena akan mengurangi aliran angina setelah 

melewati massa bangunan pertama yang dilalui angin, sehingga perlu adanya pola 

seperti papan catur seperti yang telah dikaji pada bab 2 tentang massa bangunan 

dengan kenyamanan thermal yang baik. Dimana pada langkah selanjutnya menarik 

dari titik temu sirkulasi didalamn site menjadi massa bangunan berupa hall sehingga 

pola papan catur pun tercipta dan pemanfaatan ruang-ruang terbuka di celah-celah 

bangunan diantaranya akan memberikan sirkulasi udara yang baik pada setiap 

ruangan.  

 

Gambar 3.17 Penarikan titik sirkulasi untuk massa bangunan  
Sumber : Analisis Penulis, 2018 

Gambar 3.18 Pola Tata Massa Papan Catur  
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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3.3.9 Analisis Kebisingan Terhadap Zonasi Area Workshop dan Area 

Perpustakaan 

Kebisingan yang ada pada site terutama yang asalnya dari jalan raya/jalan 

utama sangat mempengaruhi terhadap letak posisi daripada ruang-ruang seperti 

perpustakaan dan ruang-ruang workshop, sehingga ruang-ruang tersebut perlu 

dijauhkan dari sumber kebisingan tersebut, posisi paling tepat yaitu dengan 

menepatkan pada posisi di selatan site sehingga jauh dari sumber kebisingan. 

 

3.4 KONSEP RANCANGAN 

3.4.1 Konsep Zonasi  

Konsep zonasi pada bangunan YLC mempertimbangkan berbagai hal 

diantaranya akses dan sirkulasi, angin, matahari, serta kenyamanan bagi pengguna 

bangunan. Penempatan area pengelola di bagian utara yaitu agar memudahkan 

akses baik pengunjung yang datang dari arah parkiran maupun pedestrian/trotoar. 

Penempatan Hall di tengah site dan diantara bangunan guna sebagai area peralihan 

dan pemersatu kegiatan, hall sebagai pusat berkumpul, belajar, diskusi bagi para 

remaja, selain itu juga hall dapat dijadikan tempat pameran karya-karya hasil 

worshop fotografi, seni rupa, perfilman atau yang lainnya. Kemudian penempatan 

daripada kegiatan olahraga di luar bangunan karena bisa menjadi area berkumpul 

dan menonton yang tidak terkekang oleh ruang, sekaligus mendapatkan udara alami 

secara langsung. Pembagian zona lapangan dipisah guna memecah keramaian 

Gambar 3.19 Analsis Kebisingan Terhadap zona Workshop dan 
Perpustakaan  

Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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didalam site. Penempatan area perpus dan kelas woskhop di sebelah selatan karena 

agar terhindar dan dijauhkan dari tingkat kebisingan jalan/kendaraan di utara site. 

Penempatan area studio musik dan r.tari drama berada di utara site karena karakter 

kegiatan yang sama sekaligus membutuhkan ruang yang cukup besar sehingga 

massa untuk studio musik dan ruang tari drama dijadikan satu. 

3.4.2 Konsep Tata Massa  

 

Gambar 3.20 Konsep Zonasi Ruang  
Sumber : Analisis Penulis, 2018 

Gambar 3.21 Konsep Tata Massa  
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Konsep tata massa ditentukan berdasarkan hasil analisis angin, bentuk site, 

matahari dan analisis kajian thermal. Dimana massa bangunan didesain pipih / 

ramping memanjang dari timur ke barat dengan orientasi bukaan menghadap utara 

dan selatan. Pemilihan massa bangunan pipih/ pola single loaded layout untuk dapat 

memaksimalkan penghawaan alami dengan arah angin dari selatan ke utara, selain 

itu juga melindungi ruang-ruang  dari radiasi sinar matahari langsung dari arah 

timur dan barat.  

Pemberian area terbuka diantara perpustakaan dan pengelola, kemudian 

ruang-ruang workshop dan r.tari drama dan studio musik berguna untuk dapat 

mengalirkan udara dan menjadi ruang komunal/sosial bagi para pengunjung YLC. 

Sehingga dapat diterapkan bahwa ada 3 Gubahan massa, pada massa 1 

kelompok kegiatan penerimaan, pengelolaan, kesehatan dan servis, massa 2 

kelompok kegiatan utama yang bersifat pasif, seperti perpustakaan, ruang diskusi, 

ruang workshop dan hall, massa 3 untuk kelompok kegiatan yang sifatnya sedikit 

ramai yaitu ruang studio musik dan ruang latihan tari dan drama.   

 

3.4.3 Konsep Selubung Bangunan 

Selubung bangunan yang diterapkan pada YLC ini menggunakan penerapan sistem 

green facade untuk mereduksi radiasi matahari dan dapat menurunkan suhu ruang 

untuk memaksimalkan penghawaan alami pada ruangan.  

Gambar 3.22 Konsep tata Massa Berdasarkan Alur Kegiatan, Fungsi ruang 
dan Penghawaan 

Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Penggunaan green facade pada bangunan YLC mengekplore dari empat sisi 

bangunan. Dimana sisi timur dan barat lebih diutamakan karena lebih banyak 

terkena matahari secara langsung. Daftar tanaman untuk merespon hal tersebut 

sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa media tanam 

atau modul yang dapat diterapkan pada bangunan YLC : 

Tabel 3.5 Konsep Selubung Green Facade 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Konsep tipe-tipe modul tersebut dapat digunakan pada pada sisi bangunan 

berdasarkan sifatnya. Berikut ini pembagian peletakan tipe-tipe modul pada 

bangunan YLC : 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tipe 1 dan 3 memiliki karakter dan sifat 

yang hampir sama, yaitu dapat diletakan di berbgai sisi bangunan, pada sisi utara 

dan selatan melindungi dari sinar matahari pada sudut kritis yaitu jam 09.00-15.00 

di bulan juni dan desember, kemudian sisi barat dan timur untuk menutupu area 

permukaan sehingga sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan. 

Sedangkan tipe 2 dan 4 diletakan pada sisi utara dan selatan. Pada tipe 2 lebih 

diutamakan pada sisi bangunan yang berorientasi kedalam, seperti pada koridor dan 

bukaan yang mengarah kedalam, sedangkan tipe 4 lebih diperuntukan untuk 

pemanfaatannya sebagai vertical shading, yaitu pada sisi luar bangunan, selain itu 

juga tipe 4 ini sebagai estetika façade yang terlihat dari jalan utama. 

 

Tabel 3.6  Peletakan Green Façade pada Sisi bangunan 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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3.4.4 Konsep Landsekap 

Penataan landscape berdasarkan pada kajian pada bab sebelumnya, menghasilkan 

beberapa pemecahan persoalan seperti pemilihan vegetasi sebagai pereduksi panas, 

pereduksi CO2, peneduh dan pengontrol/pengarah angin. Adapun kriteria desain 

yang kemudian diterapkan selanjutnya adalah : 

1. Perkerasan Sirkulasi Outdoor   

 

Perkerasan yang akan diterapkan pada jalan setapak pedestrian menggunakan 

grassblock dan area parkir menggunakan pavingblock guna menyerap air. 

2. Penerapan parkir hijau 

Gambar 3.23 Beberapa Konsep Hardscape 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Pada area parkir sendiri diterapkan dengan menyediakan vegetasi sebagai peneduh 

dan kualitas udara yang dihasilkan dari kendaraan lebih baik.  

3. Pemanfaatan ruang di bawah pohon 

Pemanfaatan vegetasi sebagai peneduh ini diterapkan dengan pemberian area duduk 

bagi para remaja berkomunikasi, berkumpul di taman, dsb. Selain menciptakan 

kesan asri pada site, hal ini juga membantu menghasilkan udara yang baik kesetiap 

bangunan yang berada disekitarnya. 

Gambar 3.24 Sistem Parkir Hijau 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 

Gambar 3.25 Pemanfaatan Ruang di Bawah Pohon Beringin 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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4. Konsep Sirkulasi Outdoor 

Terdapat sebuah jalan penghubung berupa pedestrian dengan penutup berupa 

pergola yang ditambahi dengan tanaman rambat sebagai peneduh. 

5. Pemanfaatan elevasi tangga  

Penerapan konsep elevasi kenaikan dengan tangga unutk meunuju suatu bangunan 

dapat diamnfaatkan sebagai area menonton/tribune, berkumpul dan bersosial. 

 

 

Gambar 3.26 Sistem Pergola dengan tanaman Rambat 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 

Gambar 3.27 Pemanfaatan elevasi tangga sebagai ruang komunal 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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3.4.5 Konsep Struktur  

Sistem struktur yang digunakan yaitu sistem struktur rangka dengan elemen kolom 

balok dengan material beton bertulang. Pondasi menggunakan pondasi footplate. 

Dan struktur atap menggunakan struktur rangka truss baja. Pada area 

kelas/wokshop menggunakan modul 4m x 9m, sedangkan pada ruang-ruang lain 

menggunakan 4m x 12m. 

3.4.6 Konsep Utilitas  

Rencana distribusi air pada bangunan YLC menggunakan sistem up feed. 

Sumber air berasal dari PDAM yang disalurkan menuju ground water tank yang di 

pompa dan didistribusikan ke setiap fixture pipa air bersih.  

Gambar 3.29 Skematik Rencana Distribusi Air 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 

Gambar 3.28 Skematik Rencana Distribusi Air 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 


