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BAB VIII 

K 0 N S E P 

~.1. KONSEP DASAR PERENCANAAN 

Konsep dasar perencanaan merupakan konsep 

dalamlingkup makro. Gelanggang mahasiswa sebagai blok 

bangunan dan sebagai . bagian dari Kampus Terpadu 

Universitas Islam Indonesia. 

8.1.1. Konsep Penentuan Lokasi dan Site 

Site terletak di bagian selatan-timur Kampus Terpadu 

UII dan berdekatan dengan unit pusat universitas dan 

dikelilingi oleh jalan lingkungan kampus. Luasan tanah 

mencukupi dengan keadaan tanah berkontur. 

8.1.2. Konsep Pendaerahan dan Penataan Site 

Penataan site gelanggang mahasiswa terpadu mempunyai 

faktor penentu meliputi: 

8. Entrance 

-	 Entrance utama dicapai dari jalan masuk kampus 

dengan suatu arah orientasi. 

Dipertimbangkan letak entrance samping 

b. Sirkulasi dalam site 

-	 Pemberian tempat-tempat terbuka untuk parkir 

Pemberian pusat distribusi sirkulasi masing-masing 

kelompok kegiatan berupa plaza sebagai ruang 

pengikat. 
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c. Massa bangunan 

- Skala massa bangunan terhadap bangunan sekeliling 

dengan pemberian ruang-ruang terbuka hijau sebagai 

penyatu unsur lingkugan. 

-	 Massa bangunan yang mempunyaitingkat kedudukan sama 

dengan suatu skala manusiawi. 

- Pusat kemahasiswaan dengan mas a bangunannya sebagai 

inti dari gelanggang mahasiswa. 

d. Pendaerahan site 

-	 Pusat kemahasiswaan sebagai inti dari gelanggang 

mahasiswa dengan dikelilingi oleh bangunan fasilitas 

minat dan bakat serta bangunan, fasilitas 

kesejahteraan mahasiswa dalam suatu tatanan 

organisasi ruang makro radial. 

8.2. KONSEP DASAR PERANCANGAN. RUANG 

Konsep dasar perancangan ruang merupakan konsep 

dalam 1 ingkup mi kro, RH::ngamb i 1 bag ian dar i ge langgang 

mahasiswa sebagai penekanan khusus yaitu pusat 

kemahasiswaan sebagai fasilitas kegiatan penalaran dan 

kesekretariatan. 

8.2.1. Konsep Kebutuhan dan Besaran Ruang 

a.	 Ruang pertemuan ilmiah 

21.	 R. Entrance Hall 108 m

22.	 R. Pertemuan (efektif) 522,6 m

23. R. Persiapan	 20 m
.-} 

4. R. LobbY/istirahat	 50 m"!' 

1-	 ----------~--
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5. R. Perlengkapan 

6. Stage 

60 

72 

m2 

m2 

Jumlah = 832,6 m2 

b. Ruang Kesekreta~iatan 

1. Sekretariat BKK 

R. Tamu 

- R. Pengurus Inti 

- R. Ketua Komisi 

- R. Rapat keeil 

- Lavatory 

16,2 

17,28 

13,5 

28 

4 

')
mL:. 

m2 

m2 

m2 

m2 

Jumlah -" 

--------

88,98 m2 

') 
~. Sekretariat KUA 

- R. Tamu 

- R. Pengurus Inti 

- R. Kepala Bid ang 

- R. Koordinator Departemen 

Rapat keeil- R. 

- Lavatory 

- Gudang 

16,2 

12,96 

13,5 

27 

38 

4 

12 

m2 

m2 

m2 

m2 

')

mL:. 

m2 

m2 

Jumlah = 

-------

123,66 m2 

---~-----
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3. Sekretariat LPM 

- R. Tarnu 16,2 m2 

- R. Pemimpin UmUlfl 
')

12,96 m£. 

- R. Redaksi 10,8 m2 

- R. Administrasi 10,8 
')

rn£. 

- R. Dokumentasi/fotografi 5,4 m2 

- R. Rapa kecil 19 m2 

- Lavatory 4 
')

m£. 

- Gudang 12 m2 

--------

Jumlah = 91,16 
')

m£. 

4. Sekretariat Mapala 

- R. Tamu 16,2 m2 

- R. Pengurus Inti 12,96 m2 

- R. Kepala Bidang 
')

13,15 m'" 

- H. Rapat Kecil 19 m2 

- R. Posko/jaga 5,4 m2 

- Lavatory 4 m2 

- Gudang 24 m2 

--------

Jumlah = 
')

95,06 m£. 

5. Sekretariat Menwa 

- R. Tamu 16,2 m2 

- R. Komandan 8,64 m2 

- R. Administrasi 10,8 m2 

_. -._----~ 
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- R. Rapat kecil 19 m2 

- R. Jaga/posko 5,4 m2 

- Lavatory 4 m2

- Gudang 12 m2 

2Jumlah	 = 76, 04 nl 

6.	 Sekretariat Kopma 

- R. 'ramu 16,2 2m

- R. Pimpinan/Pengurus Inti 12,96 m2 

- R. Administrasi 10,8 2m 

2- R. Rapat kecil 19 m

- Lavatory 4 m2 

2Jumlah = 62,96 m

c.	 Huang Penunjang 

21.	 Musholla 140 m

22.	 H. Administrasi Pengelola 16,2 m

3. H. Tamu 

4. Service-Lavatories 

JUMLAH LUAS HUANG PUSAT KEMAHASISWAAN 

SIRKULASI 25% 

27 m2 

50.,4 m2 

-------

233,6 ni 2 

-------_._--

= 1604,06 H2 

= 401,02 H2 

JUMLAII TOTAL = 2005,08 
') 

m"" 

---------------' 
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8.2.2. Konsep Hubungan dan Organisasi Huang 

Hubungan dan organisasi ruang diarahkan pada 

penataan ruang untuk mendapatkan pola sirkulasi dan tata 

letak di dalam bangunan pusat kemahasiswaan secara 

keseluruhan yang menunjang pencapaian dan sirkulasi yang 

jelas. Organisasi ruang pusat kemahasiswaan, dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut: 

O~ANIS"SI 
I ~U"tf, 

KE1..6rvjFOi< F-UI\N(; 
:pcNUNJ!\N(" 

--- ------..-- ........... 

KU-PMPO!< RUANb 
PeP.n:.MUAN 

ILrvtll\l-j 

!<i=LONf'Di< 

.......... 

--- - -- - - --- ..... 

J<-Ut'\Nf.. ~t:K'RErt\RIAI 

Gambar VIII.3 

.---
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8.2.3. Konsep Bentuk Ruang 

a. Ruang-ruang Pusat Kemahasiswaan 

Bentuk ruang dari wujud dasar berbentuk 

empat dengan kemungkinan pengembangan 

tidak terbatas. 

segi 

yang 

Gambar VIllA 

b.	 Ruang Pertemuan Ilmiah 

Bentuk ruang Pertemuan Ilmiah adalah segi 

delapan dengan kemungkinan penataan layout 

furniture yang fleksibel tergantung dari jenis 

kegiatannya. 

SiAb-E 

~V.DIt:N'Cf. 

seminar ceramah
 

Gambar VIll.5
 

8.3. KONSEP DASAR PERANCANGAN BANGUNAN 

Konsep dasar perancangan bangunan merupakan konsep 

dalam lingkup bangunan pusat kemahasiswaan sebagai bagian 

dari blok bangunan gelanggang mahasiswa. 

MDI1:.NCE 

diskusi 

~--------'
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8.3.1. Konsep Penampilan Bangunan 

a.	 Penarnpilan 

Mencerminkan keterbukaan, kesan menerima, 

mengundang dalam suatu skala manusiawi. 

- Kesan bangunan adalah dinamis dengan paduan 

unsur formal-informal clitampilkan pada 

bentukan~bentukan tampak bangunan. 

- Garis-garis elemen bangunan diciptakan untuk 

membentuk karakteristik dinamis dan kuat. 

- Tekstur bidang bangunan merupakan pacluan dari 

tekstur halus sebagai kesan formal edukatif 

dan tekstur kasar sebagai kesan informal

rekreatif. 

- Penampilan warna bangunan menyesuaikan dengan 

atribut universitas secara umum. 

b. Penampilan Ruang Dalarn 

- Suasana ruang pertemuan ilmiah yang formal 

edukatif dibentuk dengan suatu skala 

manusiawi, elemen ruang dalam dengan garis

garis kuat dan tekstur bidang ruang yang 

halus. 

- Suasana ruang kesekretariatan merupakan 

pacluan antara formal edukatif dan informal 

rekreatif, dibentuk dengan skala manusiawi, 

elemen garis yang dinamis dengan tekstur 

bidang ruang halus. 

-	 Penampilan warna ruang dalam merupakan paduan 

warna terang dan gelap disesuaikan dengan 

! 

'~ 
~I 

l_~_ 

L 
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bidang-bidang ruang dalam. 

8.3.2. Konsep StrukturBangunan 

a.	 Sistem Struktur 

Mempunyai prinsip mendukung bentang lebar, 

penyesuaian terhadap usaha menghindari bidang 

sejajar, pertimbangan keamanan teknis, kuat, 

mudah dalam perawatan dan pelaksanaan, 

mendukung distribusi gaya secara mer-ata, 

elastisitas tinggi serta penyesuaian terhadap 

akustik ruang. Untuk itu dipilih struktur 

rangka. 

b.	 Material Struktur 

Mempunyai prinsip menunjang sistem struktur 

yang dipilih, bahan penyerap dan pemantul 

bunyi, dapat menyesuaikan bentang lebar, mudah 

didapat dan mudah perawatan serta 

pelaksanaannya. Untuk itu dipilih: 

- Struktur utam~ beton bertulang 

- Struktur atap beton baja dan kayu 

- Sub struktur pondasi telapak 

8.3.3. Konsep Lingkungan Bangunan 

a.	 Penghawaan 

Untuk memperoleh dan mencapai kondisi 

penghawaan yang b&ik diperoleh dengan: 

- Pemanfaatan penghawaan ala~i seoptimal 

1_'	 -
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mungkin dibantu dengan penggunaan penghawaan 

buatan. 

- Pemanfaatan penghawaan buatan dipertimbangkan 

dan digunakan secara khusus pada ruang-ruang 

yang mempunyai tuntutan akustik tersendiri. 

b. Pencahayaan 

- Penggunaan pencahayaan alami seoptimal 

mungkin dibantu dengan pencahayaan buatan 

mengingat pemakaian ruangan pada sore dan 

malam hari. 

- Prinsip penerangan buatan harus tersebar 

merata diusahakan mendekati standar sesuai 

jenis ruang masing-masing. 

c. Akustik Bangunan (Pengatasan Kegaduhan) 

- Pengatasan kegaduhan suara dari luar bangunan 

dengan pohon sebagai barier. 

Penyelesaian tata ruang dengan pengelompokkan 

ruangnya sesuai faktor ketenangan yang 

dibutuhkan. 

- Penyelesaian tata massa bangunan pada site 

sesuai dengan faktor ketenangan yang 

dibutuhkan. 

- IJpaya defensif digunakan material absorber 

pada elemen bangunan eksterior (loud 

proofing) . 

d. Akustik Ruang 

- Akustik ruang secara khusus pada ruang 

pertemuan ilmiah dengan bahan penyerap bunyi 

f .{ -~~~----
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pada dinding dan langit-langit. 

- Agar tidak terjadi gema pada ruang pertemuan 

ilmiah, digunakan dinding akustik movable 

sehingga dapat diatur permukaan dinding 

akustik sesuai kegiatan. 

- Ruang-ruang penunjang pada ruang pertemuan 

ilmiah berfungsi sebagai peredam bunyi 

(gaduh) . 

,r 


