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BAGIAN V 

HASIL PERANCANAGAN 

SITUASI 

Site teletak pada pesisir pantai bagian selatan kota balikpapan yaitu 

kawasan Klandasan.tepatnya Pada jalan jendral sudirman yang merupakan salah 

satu jalan utama pusat kota yang membuka pencapaian kearah timur dan barat. 

Dengan luasan site 24000 HZ dan BCR =30%, 

Pencapaian keutara dapat melalui pemenggalan jlJendral sudirman, seperti 

jl. A. Yani, jt.. Tanjung Pura. dan jalan wiluyo Puspoyudo. Dari penjelasan tersebut 

terlihat bahwa kawasan klandasan mempunyai aksesibilitas yang tinggi. sehingga 

mudah dicapai dari bagian wilayah kota lainnya. 
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SITE PLAN 

Pertimbangan utama tata massa akan difokuskan terhadap site 

sebagai elemen yang menyatukan massa bangunan. serta pertimbangan lainnya. 

antara lain: 

sumbu simetri sebagai elemen untuk mendapatkan keseimbangan massa. 

Sumbu ini dapat dipetregas dengan adanya sirkulasi permukaan tanah, 

serta fasilitas taman pada akhir sumbu 

Perletakkan massa berdasarkan irama. proporsi dan kelompok massa 

setiap kegiatan. 

Tata massa serta elemen ruang luarnya memeberikan ukuran relative pada 

site,sehingga membentuk skala fungsional bagi manusia atau pengunjang. Skala 

manusia dalam konteks site dalam hal ini adalah alat tranportasi dan sarana 

penunjanglsirkulasi. 
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Pengulangan besaran massa yang sama sehingga mendapatkan pola irama yang 

tetap pada gubaan massa, hal ini tebentuk dari pola grid. Pola ini juga dapat 

membentuk suatu pusat dari kelompok bangunan. Perletakkan massasecara 

berselingan akan memberikan view yang optimal terhadap massa dari semua sudut 

pandang. 

Massa terdirl atas 5 massa bangunan yang saling mengikat.bentukkan 

massa mengaplikasikan bentuk geometri persegi yang didukung dengan rnenggunakan 

kombinasi atap segitiga dan atap dak. Bentuk persegi panjang merupakan bentuk yang 

dominant dengan prtimbangan kemudahan dalam pengolahan bentuknya. Sedangkan bentuk 

segi empat akan memberi kasan penguat atau pengikat massa, selanjutnya bentukkan 

dasar persegi panjang dan segi empat diolah dengan prinsip penambahan dan pengurangan 

untuk mendapatkan gubahan massa. 

SIRKULASI 

- Sirkulas Pejalan kaki 

Sirkulasi pejalan kaki yaitu melalui trotoar yang ada di sepanjang jalan utama. 

Perjalanan kaki dari arah ini diharapkan akan mendapatkan suasana view 

lansung kearah bangunan. Seiring perjalananya menuju main etltrance. vegetasi 

sebagai pendukung untuk mengarahkan. 

- Sirkulas Kendaraan 

sirkulasi kendaraan dan area pada !;;ite ini dipisah menjadi beberapa 3 titik. 

Pertama Pada area depan difungsikan untuk kendaraan roda empat pengunjung 

dan kendaraan roda dua. Sedangkan sirkulasi kendaraan menuju area parkir 

pengelold ddll sirkulasi bongkar muat barang berada pada area sisi timur 

bangunan. Pembedaan ini ditujukan untuk memudahkan sirkulasi pengelola. 

pengunjung serta aktivitas bongkar muat sehingga tidak mengganggu dan view 

kearah bangunan. 

sirkulasi kenderan pada titik kedua dan ketiga yaitu pada area belakang atau 

pada masing- masing gedung pertunjukkan dan gedung pertemuan. area ini 

difungsikan untuk memudahkan pengunjung apabila terjadi kegiatan dimalam hari 

sehingga tidak terlalu jauh aksesnya dari area parkir depan. 
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Sirkulasi didalam site 

Sirkulasi Mobil ~ 

Sirkulasi orang ~ 

Sirkulasi Motor "C~o~> 
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Spesifikasi Proyek 

Luas Site : 24000 M2 

Luas Bangunan Lanta 1 : 7320 M2 
Luas total bangunan : 10.832.296 M2 

BCR : 30% 

TATA LANDSCAPE 

Site teletak pada pesisir pantai bagian selatan kota balikpapan yaitu kawasan 

Klandasan.tepatnya Pada jalan jendral sudirman yang merupakan salah satu jalan 

utama pusat kota 

Di utara site tepatnya disepanjang jalan jendral sudirman, sarat akan aktivitas 

padat kota, selatan site adalah laut, dimungkingkan angin yang berhembus sangat 

kuat sedangkan barat dan timur site adalah aktvitas prtokoan, oleh karenanya 
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untuk 
~enggunakan 
Pohon 
berfungsi 
peneduh 
filter kebisingan 
Dari arah timur site 
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penanaman vegetasi pada penataan landscape site pada beberapa titik diatur 

berdasrkan fungsinya. 

Pada bangunan Balikpapan Expo Center, ini terbagi atas 3 lantai,dengan beberapa 

unit yang terpisah dan disatukan dengan selasar. pertama, lantai dasar dibagi 2 

unit, kemudian lantai 1 dibagi atas 4 unit dan lantai lantai 2 terdiri atas satu 

unit, 

Sepanjang jalan utama menggunakan ve'letasi jenis 
pohon glodog, ini berfungsi selain meredam 
kebisingan kendaraan.karena pada bagian ini 
tingkat kebisingan cukup tinggi, selain itu fungsi 

~== lain sebagai penunjuk arah dan juga sebagai 

peneduh. 

• 
_00 Area Pertllkoa.-= Area PertQkoari 

~,. 

LEGENDA 

.J! .. Pohon Glodog 

(J~ Pohon keben 

~~~ Pohon ketapang 

Pohon Perdu ..;A, 
1, 

• I. ,> TJnJmJn Kolcksi 

.. r Pohon Palm 

Penggunan rumput diberbagai titik selain sebagai 
landscape juga se~dYdi ~e"yejuk kdddi' I dnah yang 
diakibatkan oleh sinar matahari 

DENAH 

pada area parkir mobil mengunakan 
vegetasi berupa pohon jenis Keben 
yang berfungsi sebagai pengarah 
sekaligus sebagai peneduh. 

t
-!'= Area PertokCan 

--------:-----------

pembatas site 

jenis keben. 
setain sebagai 

juga sebagai 

Pada area belakang site langsung menghadap 
arah laut, ,ini dimungkinkan akan terjudi ungin 
y;lng cukup tinggi t~rutumu ~iung hari mal(u 
jenis pohon yanq diqunakan adalah ketapang, 
k~rena tllngsi jenis pohon tersebut adalah 
sebagai pemecah 
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Denah lantai dasar: 

•	 lantai dasar 1 (yang berada pada sisi kiri dan sisi kanan bangunan) 

1.	 Ruang parkir pengunjung dan pengelola 

2.	 Ruang transisi yang menghantarkan pengunjung menuju bangunan lantai 1 

yang terdiri atas: Money changer, Musholla, Shouvenir shop, Rg. security, 

Rg.Photo copy, Rg.Koperasi, Gudang Besar, Rg.Cleaning service, Rg.control 

panel, Dapur pengelola, km/wc 

Denah sisi bagian 
belakang bangunan 
(Gedung 
Pertunjukkanl 

I I • • • • 

i 
1 

Denah sis; 

I;> X 

•	 lantai dasar 1 (yang berada pada sisi belakang bangunan) 

Gedung unit pertunjl.1kkan dengan ruang terdiri atas: Rg.Kood.dekorasi/layout 

Pertunjukkan,Rg.Kabag Pertnjukkan, Rg. Wakil Kabag.Pertunjukkan, Rg.Pengelola, 

Rg.eteaning Service, Gudang Besar, dan km/wc. 

Denah lantai 01: 

•	 Lantai 01 (yang berada pada satu sumbu utama/unit 1) 
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1.	 Ruang transisi yang menghantarkan pengunjung menuju unit 1,2,3 dan 4 

terdiri atas: Hall, Rg.loket, Rg. Mini market, Biro Perjalanan,Perpustakaan, 

Wartel, Rg.Browsing Internet,Rg.Control panel, Rg.Cleaning Service, wc/km. 

dll. 
Unit 3
 
(Ruang Pertemuan)
 

# 

Unit 1 
(ruang utama) 

-011111111 

Unit 2 
(ruang Pameran) 

Unit 4
 
(Ruang unit service)
 

•	 Lantai 01 (yang berada sisi kanan/unit 2) 

Ruang pameran (exhibition hall) yang terdiri atas: Rg.Dekorasi/Layout 

Parneran, Rg.Devisi Kegiat an Pameran, Rg. Pcngclolu, Gudang Beasar, 

Rg.Cleaning Service, km/wc.dll 

•	 Lantal 01 lyang berada sisi belakang/unit 3} 

Ruang Pertemuan dibagi atas 4 ruang,rg.pertama adalah rg.rapat /konvensi 

dengan skala kapasitas besar,kedua adalah ruang pertemuan dengan kapasitas 

sedang ketiga adalah rg. Rapat dengalJ sl<ala kapasitas kedl, dan keempal 

adalah ruang rapat beupa dengan kapasitas antara 8-10 orang. 

•	 Lantai 01 (yang berada sisi samping kiri/unit 4) 

Ruang unit service berupa kantin yang terdiri atas beberap counter makanan 

dan siap saji. Dan ruang pendukung wc/km 
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Denah lantai 02: 

~ 
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Lantai 02 adalah bangunan unit pengelola yang terdiri atas: ruang direktur, 

Rg.wakil direktur. Rg.Pengelola, Rg,sub bagian Humas, Rg.sub bagian keuangan, 

Rg.sub bagian kepegawaian. Rg.Sub bagian umum, Rg.rapat,musholla pengelola. 

rg.photocopy,gudang dan km/wc. 

TAMPAK 

Tampak bangunan preseden terhadap Penampilan bangunan arsitektur tradisional 

etnis dayak dengan pola dan prinsip- prinsip: 

Propors; 

Atap sangat mendominasi dibanding bagian lainnya karena melambangkan 

keagungan dan mengikuti bentuk alam dengan pola-pola segi tiga 

view unsure bangunan seCdl'a teratur akibat pengulangan bQntuk pada fasade. 

pembentukkan kolom sebagai hasH dari p,'uj.JOrsi, sehingga adanyd keteraturan 

pengulangan sebagai standar besaran 

keseimbangan 

Tingkat keseimbangan juga terlihat pada bentuk simetris bangunan. baik pada 

atap maupun pada fasade bangunan 

Geometris 

Terlihat pada bukaan bukaan pada bangunan sehingga menjadikan bangunan 

sebagai figure pembentuk massa bangunan 

Perulangan 
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Terlihat pada susunan bukaan kolom pada irama tiang- tiang bangunan. 

perulangan bentuk dan besaran secara teratur yang sarna mengesankan 

bentuk berantai (mempunyai urutan menurut ukuran dalam tatanan pola 

linear!. Atap sangat mendominasi dibanding bagian 
lainnya karena melambangkan keagungan dan 

Tampak Utara dan selatan mengikuti bentuk alam dengan pola-pola segi 
tiQa perulanQan 

Terlihat pada susunan bukaan kolom pada irama	 Iwan sebagai 
penada/penguat entrance 

tiang- tiang bangunan. perulangan bentuk dan 
kebangunan 

besaran secara teratur yang sama mengesankan 

bentuk berantai (mempunyai urutan menurut 

ukuran dalam tatanan pola linear!. 

Tampak barat dan timur dan 

- Tingkat keseimbangan juga terlihat pada bentuk simetris bangunan. baik pada 

atap maupun pada fasade bangunan 

- Terlihat pada hllkaan- hllkaan pada bang un an sehingga menjadikan bangunan 

sebaQai fiQure pembentuk massa banQunan 

I 
-U -'lPD I't ' , rr -,-
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POTONGAN 

Menggunakan pondasi tiang pancang pada kolom-kolom utama dengan ukuran 

relative beragam tergantung kebutuhan akan unit-unit bangunannya. Sedangkan 

untuk bangunan yang hanya terdiri dari satu lantai menggunakan pondasi batu kali 

Potongan a-a 

Potongan a-a merupakan potongan melintang bangunan yang melewati unit- unit 

yang berupa ruang pameran (Exhibition Hall!, unit Utama (halll. dan Rg. 

Penunjang(Kantinnl. untuk ruang Pameran (Exhibition Halll dengan bentang 48x32M 

yang cukup lebar digunakan digunakan atap dengan kuda- kuda baja dengan 

bentang 14M sedangkan selebihnya adalah atap dak tebal 7cm 

Kuda-kuda baja 
bentang 14M 

Unit utama(hall) 

---

Atap dak plat beton 
tebal 1cm 

" i __ "--I~, 

I 
i 

Unit Exhibition 
hall 

Kuda-kuda baja 
bentang IBM 

Q1O¢i·<5' O-*<;·f,)-,j}·tf····t;··· Q 

Unit 

PenunjangCcoofe Kuda-kuda baja 
&restaurantJ bentang 14M 

Rg.Parkir 
Pengelola 

Kolom 50x50 Kolom 60x60 Kolom 1.40x0.5 Kolom 1.20x1.5 
Pondasi tiang Pondasi tiang Pondasi tiang Pondasi tiang 
pancang 150x150 pancang 180x180 pancang pancang 

3.20x1.60 1.60x1.80 

- Rg.Penunjang - Rg.Pameran 

- Rg.Parkir - Rg.Parkir Pengunjung 
- Rg.utama(hall)Pengelola Iselasar 
- Rg.Penunjang 48H 

24M 6H 
40H 

Potongan b-b 

Ptongan b-b adalah potongan membujur merupakan potongan transisi yang 

menghantarkan pengunjung menuju unit- unit bangunan lain. Antara lain unit 
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Pameran, unit Pertunjukkan, unit Pertemuan dan unit Penunjang. Serta sebagai 

akses pengelola menuju lantai 2 

1"'·"6·"$"~''''~·0·$·'·77A .. 

Kuda- kuda baja 
bentang 14M 

Plat beton tebal 
1cm 

-~--
~I 

r" 

-6 I I"··'o,i ....' I I I ~ 

Kolom 60x60,pondasi Lantai 2 Area Lt.dasar Rg. Lt.l Unit entrance 
tiang pancang 1.8x1.8 Pengelola Penunjang UtamalHalll 

Potongan d-d 

Potongan d-d merupakan potongan unit pertunjukkan,unit ini adalah unit terpisah 

dari unit-unit lain. untuk akses menuju bangunan lain, adanya selasar sebagai 

penghubung 

Kudakuda baja 
bentang 24M 

Seat Penonton Panggllng selasar 
Selasar sebagai 
f1enhllhllng 
antar unit lain 

pondasi batu kali 

0

T 
"00

1 

~. 
/''''',. 

// 

Ballkpapan Expo Center ;91 



;;;; ~ I~ g 

!!: - •. ~ 

r:--r:i
D 1M 8 D 

(!J 1;1 

I!I . ~ 

[oJI!IEI 

,-] :E [!J 

~ I~ r 0 

(J 

[0;::;: 
r 

I-J 
~] 

~ 

iii 

lIi. :r: :I: ~ 

..----.JO!
1-- ~ 

"'~ J;,"I~ 

.. v~ 

. 
~ 

../ 

~
 
RENCANA PONDASI 

Pondasi utama yang digunakan adalah pondasi tiang pancang dengan 

ukuran beragam tergantung pada kebutuhan unit masing-masing. didukung dengan 

pasangan batu kali Pondasi dihubungkan dengan balok pondasi {sloot}. 

Pondasi tiang pancang Pondasi tiang pancang 
3.80x1.80 2x1.80 

// 
/

/
/ Pondasi batu kali 

I - 1 • I, • I - 1 - ,).'- ~ ~l'--
If r,I Ijl /~:- ~e~ ~ 
~ ~ ~,~ "' 
m... -~ ~/ I!J -' 

- "' ,
EoJ [oj ,., . 

ml!l!ll!l" ~ 
~ [!l:!l :;:]~~ >['J 

/:;i;;;;vZ 

I/ I 

Pondasi liang pancang ':#Dndasi liang pantang "'qJijndasi liang pantang 
3.20x1.60 1.80x1.60 1.80x1.80 
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DETAIL 

Detail yang ditampilkan adalah sesuai konsep penekanan yaitu pada 

penampilan/fasade massa bangunan 

-OETIL FASAOE E 

-'':~=-"'_::/'-
- DETL FASAOE 0 

--OETL FA~[)~C__ DETL FA¥"DE! DETIL FASADE A 

,..--' 

Oinding filishilg cat warna Putih 

Oinding finishing cat warna cream 
ubang angin, kusen kayu ufin 18o.OA5 

indilg finishing cat warna cream muda 

list relief 

'Relief pra cetak 

~;<r::t::!1l,jstgypsum Perisai 

~pm 1t;M'i A 

emen Kasar,Finishing warna abu-abu tua 

::.. :~::;~~.::~~ 
DfID!~CIIDib . 

kusen aIU~~~jU~~5~{8ff1""~o,n,,',I 'II" "oilkayu ems Wi I 
kaca t mm"t"ll1l III Fi1111 

[ 

~taiIPt~~~ 
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lubang angin. kusen kayu Jati 

Shading 1 em 
jendela Kaea.kusen kayu Jati 

.v List relief kayu
41) I·] ottG--~kiran ornamen kayu 

Papan ~~i lE h~;=U"J< JRd' ( J 

Oinding finishing cat warna Putih 

IIg,~ 
pagar Rdyu Ulin emen sar Finishing batu peeah 

antai Plat lapisan kyu 
pagar kayu Ulin 

Ka yu ulin la pisan 
kolom.eoklat muda 

~
 iII:":e1;'b:!
 

Balok25/38 Ba l 0 k 2' 
Plat beton 

[JETIL
reiling&selasar 

f'f
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inding finishing 
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Kusen kayu jati 
inding finishing cat warna abu-abu 

Kaca inding finishing cat Putih 

• 

,lendela kaca,kusen kayu ulin 

Tritisan 

~ 3o:.... Ui:l 

lis t luar kayu ulin Baut Pengikat List

list dalam kayu ulin 
 Baut PengikatPapal Kayu ulin 

Ornament
 
Ukiran Ornament
 
kayu ulin
 

f 

Relief 

Datu
 
Candi 31>K30
 

QOETIL rA¥9f ° Ul'C-.. 

FASAOE ( 

~---r-', 

f'~,_,,5.00----iX:-Ukiran 
?OO-:.;" •.·.IV',t~... \ \ Bahan k 

IL- TDr ~ TebaitO\ n---
\ II ~ ----,\, ---:--Atap gent 

' ....., ;..__~// 
natural 

~OETIL EASAOE E 

......'" naga pada atap:filosofi penolakan terhadap bala 

-~ 
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INTERIOR 
1.	 Interior ruang Pertunjukkan dan ballroom 

Ruang Pertunjukkan dan ballroom dengan kapasitas 500-600 orang 

01 

2.	 Interior ruang Pertemuan 
a. Ruang Pertemuan/konvensi dengan skala besar 

02 
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b. Ruang Pertemuan/Rapat dengan skala sedang 

INTERIOR 03 

c. Ruang Pertemuan/rapat dengan skala kecil 

INTERIOR 
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L._. 
i

91 



ueded)flleg 

so CJOltL31NI 



66 J'~U.J odx3 uededlilleg
'I·"" 


