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BAB II

ANALISA DAN KONSEP PERANCANGAN

1. Menata ruang dan sirkulasi dalam bangunan dengan mempertimbangkan karakteristik
kegiatan didalamnya

a. Konsep Pengelompokan Ruang

Analisa kebutuhan ruang

Analisa karakter ruang

Analisa site

-*> Macam ruang dan besarannya

-*> Hubungan kedekatan ruang

-»> Penzoningan

Pengelompokan ruang berdasarkan karakter yang dimiliki

b.Konsep sirkulasi

2. Merancang bangunan yang merespon efek negatifdariaktifltas masak-memasak di
dapur praktek (panas,asap dan sampah)

a. Konsep Utilitas

3. Konsep tampak

11.1. Konsep Pengelompokan Ruang

II.1.1. Analisa kebutuhan ruang

a) Macam kegiatan dan kebutuhan ruang

Kegiatan

Kelompok akademis
Belajar dan mengajar

Kelompok non akademis
Sarasehan

Wisuda

Menjual makanan

Kebutuhan ruang

Ruang kelas
Ruang dosen
Perpustakaan

R.serbaguna
R.Serbaguna
Restoran
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Kegiatan

Kelompok Administrasidan kantor
Mcmimpin penyelcnggaraan akademi

Mengkoordinasikegiatan pimpinan
Administrasi

Kegiatan kemahasiswaan

Kegiatan pendukung

Kelompok Penerimaan/Entrdnce
Memasuki kampus

Kegiatan staff
Keamana

Kebersihan

MEE

Kelompok kegiatan penunjang
lavatory

Gudang

Kantin

b) Pola kegiatan

Pola Kegiatan Kelas Teori

masuk i duduk

-Presentasi teori

/demonstrasi

~¥
I

-Mengajar
(guru)

-Mendengarkan <& Melihat
(siswa)

-Teori

-Teori & sedikit demonstrasi

-presentasi

Kebutuhan ruang

R.Pimpinan
R.Wakil pimpinan
R.Sekretaris

R.Keuangan
R.Pengajaran
R.Bagian Umum
R.Senat

R.Kemahasiswaan

R.Rapat
Lobby
R.Tamu

Parkir dosen

Parkir siswa

Parkir tamu restoran

R.karyawan
Gardujaga
Cleaning service
Genset

Toilet

Lavatory kelompok akademis
Lavatory kelompok non akademis
Lavatory kelompok restoran
Gudang kelompok akademis
Gudang kelompok non akademis
Gudang kelompok restoran
Ruang makan
Dapur

selesai keluar3

Faktor 2 yg hrs diperhatikan :

1.Tempat duduk dan menulis
2. Ruang dan kelengkapanpengajar
3. Pemanfaatan ruang pd dinding

(Ppn tulis, layar,ukuran &letak jendela)
4. Fasilitas pendukung (proyektor/televisi)
5. Akusttk dan pencahayaan.
6. Penghawaan
7. Pertimbangan estetika.
( Time-Saver for Building Types )
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Pola Kegiatan Laboratorium Demonstrasi

pendemo U>| masuk \—P\ R-persiapan j >jdemonstrasi

kelu*

penonton —M masuk h duduk

-melihat

-• -mendengarkan
-menulis

Hal - hal yg hrs diperhatikan :

1.Tempat duduk dan menulis
2. Ruang dan kelengkapan untukdemonstrasi
3. Kenyamanan pandangan
4. Akustik dan pencahayaan.
6. Penghawaan

Pola Kegiatan Lab.Komputer

-Presentasi teori

/demonstrasi

-Mengawasi

H duduk

-Mengajar
(guru)

-Aplikasi Komputer
(siswa)

elesai h^\ keluar
Faktor 2 yg hrs diperhatikan :

1. Tempat duduk dan komputer
2. Ruang dan kelengkapan pengajar
3. Pencahayaan.
4. Penghawaan

i_
Praktek dengan

komputer

Pola Kegiatan Dapur praktek

Refrigerator/
lemari penyimpanan

TIDAK

Mengolah makanan
i ^.

Memotong makanan
Mencampurkan makanan

Hal - hal yg hrs diperhatikan :

1. Keluasan gerak yang cukup
2. Mengurangi pekerjaan sambil berdiri
3. Penyesuaian tinggi alat-alat kerja dengan ukuran badan
4. Pencahayaan yang cukup
6. Penghawaan
7. Utilitas yang mendukung
8. Pengawasan instruktur

Periu

dimosok?

Memasak makanan

YA
Menggoreng

Merebus
Memanggang
Membakar

TIDAK I
Menyajikan

Penyajianpada wadah
Penyajian pada meja

Ruang
pencicip
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Pola Kegiatan Restoran

ITAMU RESTORAI
! DATAN6 ^ ~-^>- PARKIR

I
TIDAK MASUK

^1 RESTORAN INDOOR

OUT BOOR

TRANSIT MAKANAN

DAPUR RESTORAN

RUAN6

PENYIMPANAN

8ARAN6

MASUK

Pota Kegiatan Ruang Penyimpanan Bahan Makanan

I Bahon mdionap masuk

jPen^ecekoi Adrtimtxmg ^itcrimQ> **^ Pen^kimpokOTi

| Bction md-.tF«Bi ketuor

K.

—^M S^ur-sofur-an (1-9 C)

.^•j fi umg pcndwiyn j •-^j^

-^j SubjC0-2C) |

—^i~ Dogmg (D-2 C)

-^i RLxnipembeku I—-^T Ikon (0-2 Q

_^j Ayanip-2C)

-^M Ruang kcr«j

ijt-bijwn
((bera*,kacarejtn, teptng)
suhu kwir)

^ Ikankerng(suhukomtr)

fei M*otkfiBerkaleng | ^J B'jtngker^

c) Macam-macam ruang dan besarannya

Ruang Kelas Kecil

Kapasitas 20orang dengan jumlah kelas 4 kelas

Standar ruang

Meja+kursi siswa Meja+kursi pengajar Papantulis
430,9 ,«6,72,

Cli Oi
1524

KELUAR

RESTORAN

A
TEMPAT

PARKIR

/
V

TIDJ«
PER61

^1 D«pur praktek

^M Dopur rpsToran
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Memandang dengan nyaman Kebutuhan akan ketenangan
t~*.rta,,,; terhadap suara dari luar

Ukuran ruang kelas kecil

£

a a a a

a a a a

a a a a

a a a

f?S ^*jSj

\\

1 1

J//'// \\

Ruang kelas dijauhkan atau
diberi barier untuk menghindari
kebisingan dari ruang lain.

rg.kelas <Tjdijauhkar^
_9 -

Kebutuhan akan pencahayaan
dan penghawaan yang cukup

rg.kelas
E 8.
3 .£

Pencahayaan alami yang digunakan
pada siang hari dimosukkan kedalam
ruangan melalui bukaan-bukaan.

Ruang Kelas Besar

Kapasitas 40 orang dengan jumlah kelas 4 kelas

Standar ruang

Meja+kursi siswa

430,9
I 1

250
J

CO
•*>

Meja+kursi pengajar
426,72

H H

o:
1524

Papantulis

Memandang dengan nyaman Kebutuhan akan ketenangan
-„+ „>.•. t.; terhadap suara dari luar

Ls«^ SSJ

itI I

//'// \\^ -JA.

Kebutuhan akan pencahayaan
dan penghawaan yang cukup

25





Ukuranruang kelas besar

Y0=
-S

a
a a a a a
a^a a a a

s LaaJ

aa a a
*aaa

•m

Las.
a a a a

a a a a a
a a a a a
_ a a a ~

Ruong kelas dijauhkanatau
diberi barier untuk menghindari
kebisingan dari ruang lain.

rg.kelas dijauhkarT
o .5

$4.

L.-^- Pencahayaan alami yang digunakan
pada siang hari dimosukkan kedalam
ruangan melalui bukaan-bukaan.

Ruang Laboratorium Komputer

Kapasitas 40 orang dengan jumlah kelas 1kelas

Standar ruang

Komputer

h

Meja komputer & kursi Meja+kursi pengajar

B p D

Ketinggian meja lebih kurang 80
cm dari lantai untuk mendapatkan
kenyamananvisual bagi pengguna
komputer
Penghawaan menggunakan
sistem pengkondisian udara
(AC)

Ukuran Laboratorium komputer

Mejadiaturperbaris dengan jarak
antar meja 140cm untuk
memberikan keleluasaan gerak dan
sirkulasi.

-papantnlis

-tempat penyimpanan

-podhxn
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Ruang Dapur Praktek Kecil

Kapasitas 20orang dengan jumlah kelas 3 kelas

Standar ruang

Refrigerator Meja danLemari penyimpanan

914,4

711,2
I 1

1200

280
M

J
o

O

in

600

g
!

I °
CO

r*-°

! •>

1200

Leman atas Meja & lemari
Bawah

Papantulis
-Sistem pencahayaan

Sistem pencahayaan pada dapur
praktek digunakan pencahayaan
alarm dan buatan.

-Sistem penghawaan

Untuk memasukan udara segar
kedalam ruang praktek digunakan
bukaan atau vcntilasi.
Sedangkan untuk mengeluaikan
asap dan bau-bauan digunakan
saluran pengeluaran asap.

•-i u

4 !

Papan tulis digunakan untuk
mem ampaikan kuliah
secara tertulis didalam
dapur praktek. Papan tulis
ini hams dapat dilihat oleh
seluruh peserta praktek.

J:.aiis=d['I—j ft fty, R_-,

Tempat cuci

1066,8

Kompor

1016

Tungku dan flat

762

•

I I U O Q O

Microwave dan oven

--•I

Penampang hnlang dapur
dengan 2 tpt kerja untuk 1
orang.

—til—,.; mj t:«r eg t

Penampang hntang dapur
dengan tpt kerja untuk 1
orang.

Meja kerja dan meja
penyimpanan lebarnya60
cm
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iU 0-s
1 /<:*.

• i1'' ,

IJKX c-^_ j[

Ketinggianmeja yang nyamanlebih
kurang80 cm dari lantai yang baik
untuk dapat membuat kue dan
mencuci piring.

Meja kerja dapatditarik keluar
digunakan untuk pekerjaan
sambil duduk.

-tk:

7\i_,J.., 0, „,

Ketinggian nyaman untuk
tempat pengambilanair
dan tempat mencuci
piring dan ketinggian
raknva.

Ketinggian tungku dari
lantai adalah lebih kurang
85 cm dan 90 cm jarak
tungku ke saluran
pengeluaran asap.

^>

.Jl
r

Saluran

pengeluaran asap
langsung diatas
kompor.

Pencahayaan dari belakang
atas kurang baik karena
menciptakan bayangan orang
yang menggelapkan objek
masak.

Ukuran dapurpraktek kecil

1 i—i—i

c sis SIS
tit tit

A 1509 MM

s

i>«

B
n n n n n

—

^ u u U LJ u

Posisidiiduk pada mejakerja

rpr

t? >/ • "TT

V*

1 J-
: 3

Ruang gerak akibat
peletakan penghisap
asap diatas tungku.
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Ruang Dapur Praktek Besar

Kapasitas 40 orang dengan jumlah kelas 3 kelas

Standar ruang

Refrigerator Mejadan Lemari penyimpanan

914,4

i
_

914,4 1200

280
M

li

JL 3
yl

|50j
900

Tempat cuci

1066,8

L«_JV__

Kompor

1016

600

B

°
CO

o

| oj

_ 1200

Tungku dan flat

Lemari atas Meja & lemari
Bawah

Papan tulis

762

i
1 1

i i o o d o

-Sistem pencahayaan

Sistem pencahayaan pada dapur
praktek digunakan pencahayaan
alami dan buatan.

-Sistem penghawaan

Untuk memasukan udara segar
kedalam ruang praktek digunakan
bukaan atau vennlasi.
Sedangkan untuk mengeluarkan
asap dan bau-bauan digunakan
saluran pengeluaran asap.

Papan tulis digunakan untuk
menyampaikan kuliah
secara tertulis didalam
dapur praktek. Papan tulis
ini harus dapat dilihat oleh
seluruh peserta praktek. Microwave dan oven

—f"f

jfeELi
Penampang lintang dapur
dengan 2 tpt kerja untuk 1
orang.

.•fir,' -K h ^

'' "*" -rw

Penampang hntang dapur
dengan tpt kerja untuk 1
orang.

Meja kerja dan meja
penyimpananlebarnya60
cm
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!1

*u

^l....iJt._.J l^
•;.u

pi-
rv

Ketinggian meja yang nyaman lebih
kurang 80 cm dari lantai yang baik
untuk dapat membuat kue dan
mencuci piring.

Meja kerja dapat ditarik keluar
digunakan untuk pekerjaan
sambil duduk.

Posisi duduk pada meja kerja

» son/ '—«;

!*»•>

3
F E

Ketinggian nyaman untuk
tempat pengambilan air
dan tempat mencuci
piring dan ketinggian
raknya.

-ip A- *_.

'•A

-v-

Ketinggian tungku dari
lantai adalah lebih kurang
85 cm dan 90 cm jarak
tungku ke saluran
pengeluaran asap.

p:; "

Si.
*-*• — - .,.

IV v.

Lyf<

:i

ji i

Ruang gerak akibat
peletakan penghisap
asap diatas tungku.

X.-.>—C—*<L*Q_?w a
Saluran

pengeluaran asap
langsung diatas
kompor.

Pencahayaan dari belakang
atas kurang baik karena
menciptakan bayangan orang
yang menggelapkan objek
masak.

Ukurandapurpraktek besar

<"\
j Br"J^tU2iM— j

r <S\) r™r r=! n n/ i ) 1 / i / i
••

••

•»

m
•• 2000

g

t=i i=* A=£> s=*
••

•• E
n n n n

••

m ^b 1

I j u u u u

A /\
•=ir v771PfT7rie& \ /

i m.!jJjlI|l_lm
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Ruang Laboratorium Demonstrasi

Kapasitas40 orangdengan jumlah kelas 1 kelas

Standar ruang

Refrigerator Meja dan Lemari penyimpanan

914,4

711,2
I- i

1200

280
1—1

Lemari atas

1*

1- o

600
-Sistem pencahayaan

Sistem pencahayaan pada ruang ini
digunakan pencahayaan
alami dan buataa

-Sistem penghawaan

Untuk memasukan udara segar
kedalam ruang ini digunakan
bukaan atau ventilasi.
Sedangkan untuk mengeluarkan
asap dan bau-bauan digunakan
saluran pengeluaran asap.

_x

urn
u3 3

4501
900

n -
i

»
CO

°

I °

1200

Meja & lemari
Bawah

~ i n •> :$ t *a

Penampang lintang dapur
dengan 2 tpt kerja untuk 1
orang.

!a* cu
:

1 j.\ :•: _*'./

Listi -kwX:.

Penampang hntang dapur
dengan tpt kerja untuk I
orang.

Ketinggian meja yang nyaman lebih
kurang 80 cm dari lantai yang baik
untuk dapat membuat kue dan
mencuci piring.

Meja kerja dapat ditarik keluar
digunakan untuk pekerjaan
sambil duduk.

Tempat cuci

1066,8

\

Kompor

1016

Tungku dan flat

1 \h<- ,7"i

Meja kerja dan meja
penyimpananlebarnya60
cm

,Jh
rr.

Posisi duduk pada meja kerja
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Tempat duduk & meja

Kursi-kursi pada lab.
Demonstrasi adalah kursi
putaryg berporosdengan
meja tulis yang permanen.

Untuk mendapatkan
pandangan kepodium demo
yang baik, maka susunan kursi
dan mejadibuat bertingkat.

Susunan dengan meja talis yang
permanendan kursi putaryang
berporos

f••' o->.t«<j*>- **<*» **•»""'**' ^-;: •_. ^:
• ~ „ - '.-^.

''•i'i' '•' v-i. —j:

Batas gambarangrafik
pendengar

Ukuran Laboratorium demonstrasi

tanjar-n..

- ^rr /""e-^i J

Tinggi tingkatan yangbaik
sekitar 15 cm

Potongan ruang yang
menunjukkanposisi tempat
duduk,pandangan dan
akustik
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II.1.2. Analisa Karakter Ruang

KEGIATAN

Dengan kebutuhan ruang
sebagai berikut:

1. Ruang Dosen

2. Ruang Pimpinan

3. Ruang Rapat

4. Ruang Staff dan
pelayanan mahasiswa

5. Ruang Kantor Restoran

1. Ruang kelas teori

2. Dapur praktek

3. Lab.Demonstrasi

4. Lab.Komputer

5. Perpustakaan

1. Food Storage

2. Parkir

3. Ruang MEE

4. Lavatori

5. Ruang Serbaguna

6. Restoran

KARAKTER

- Frekuensi perpfridahantinggi ( dosen &mahasiswa )

- Semi publik

- Frekuensi perpindahan rendah (pimpinan)

-private

- Frekuensi perpindahan rendah tetapi kuantitas
perpindahan banyak (anggota rapat)

-private

- Frekuensi perpindahan tinggi (staff kantor dan mahasiswa)

- Publik

- Frekuensi perpindahantinggi( khusus untukstaff restoran )

- Publik

- Frekuensi perpindahantinggi( dosen &mahasiswa)

- Semi publik

- Frekuensi perpindahan tinggi(orang don bahan makanan

-Semi publik

-Membutuhkan penghawaan khusus(asap dan panas)

- Frekuensi perpindahan sedang (peserta demo dan bahon
makanan)

-private

- Frekuensi perpindahan rendah

- private

- Frekuensiperpindahan tinggi ( mahasiswa)

-Private

ANALISA KARAKTER

Ruang dosen mudah diakses oleh dasen danmahasiswa (dekat
dg entrance dan ruang kelas )

Pada site dlletakkan dekat dengan parklran dan entronce site

•Karena frekuensi perpindahonrendahmaka dlletakkan dllantal 2.

-Akses ke ruangpimpinan mudahdioapal (dari entrancesiteke
tempat parkir kemudian keentrance bangunan)

- Ruang pimpinan dlletakkan drzona private tetapi masih dapat
diakses oleh dosen dan mahasiswa.

- Membutuhkan kedekatan akses ke ruang pendukungnya (ruang
rapat, sekretaris, ruangtamu dan lobby)

Karena ruangrapat inidigunakanoleh staff pendidikan,
maka dlletakkan dekat dengan kelompok kantor yang
lain (r.dosen dan r.plmpinan)

- Ruang rapat dlletakkan pada zona pitvat
tetapi masihdapat diakses olehstaff pendidikan

Karena ruang2administrasi mldigunakanoleh staffdan
mahasiswa maka harus mudah diakses oleh keduanya.

karenabersifatpublikruangpelayanan mahasiswa dlletakkan
bagian tuar bangunan.

Akses staff restoran yang mudah, tetapi sirkulasi tidak
mengganggu fungsi lain (belajar&mengajar danrestoran)
dlletakkan dekat restoran agar memudahkon dalam
pelayanan (efisien)

Ruang dosen mudah diakses olehdosen dan mahasiswa

Pada site dlletakkan berkelompok dengan ruang yang berfungsi
sama

- Karena frekuensi perpindahan tinggi maka ruangIni dlletakkan
dekat ruangkelasteori dan penyimpanan bahan makonan

- mempertimbangkan efisiensi dalampendTstribusian bahan
makonan maka dltempatkan dllantal dasar

- Dapur praktek secara langsung harus berhubungan dengan luar
agar pertukaran udara dapatberialan dengan baik

- Dlletakkan satu kelompok dengan dapur-dapur prakteklalnnya
supayamudah dalam perencanaan utilitas

-Frekuensi perpindahan bahan makonan sedang sehingga dapat
ditempatkan agak jauh dan food storage.

- Sifat ruang tertutup sehingga menggunakan penghawaan dan
pencahayaan buatan.

Karena ruang2 administrasi ini digunakan olehstaffdan
mahasiswa maka harus mudah diakses oleh keduanya.

karenabersifatpublikruangpelayanan mahasiswadlletakkan
bagian tuar bangunan.

Dapat diakses olehmahasiswa dondosen sehingga letaknya
dekatr ruang kelas lalnnya.

- Frekuensi perpindahan tinggi ( pendistrtbuslan dan suplai bahan
makanan)

- Publik

-Ruang penyimpanan dlletakkan dekat dengan dapur (dapur
praktek, restoran dan kantin) agarefisien pendlstribusiannya.

-Membutuhkan tempat bongkar muat barang

-Wdtaupun bersifat pubiktetapi tidak mengganggu sirkulasi
kegiatan lain (penddlkan danrestoran)

- Frekuensi perpindahan tinggi

-Publik

- Frekuensi perpindahan rendah

-private

- Frekuensi perpindahan tinggi

-Publik

- Frekuensi perpindahan tinggi ( Khusus pada waktu tertentu)
- Publik

- Frekuensi perpindahon tinggi

- Semi publik

- Karena frekuensi perpindahan tinggi, parkir dlletakkan dekat
dengan |alan dan entrance bangunan

-Agar teratur kantong parkir dibagi men|adl 3,yaitu :port* dosen
dan mahasiswa, parkir tamu restoran, dan parkir kendaraan
barang dan karyawa restoran.

Karena frekuensi perpindahan rendah (staff mekonik) ruangIni
dapat dlletakkan pada bagian belakang bangunan dan dapat
diakses |lka ada kerusakan.

- Dapat diakses dengan mudah dan penyebararmya akan
dtsesuaikan dengan kebutuhan.

•Dapat diakses olehpengguna dengan mudah dantidak
mengganggu sirkulasi kegiatan lalnnya

-Dltempatkan pada zonapublik yangstrategy pada site
- Mudah dalam pencapaian dari parkir
- Tidak mengganggu kegiatan lainnya
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^^^\KELOMPOK RUANG

KELOMPOK KARAKTER ^^\__
KANTOR PENDIDIKAN PENUNJANG

KELOMPOK A

FREKUENSI PERPINDAHAN TNGGt DAN
PRIVATE

1. IAB.DEMONSTRAS1

2. PERPUSTAKAAN

KELOMPOK B

FREKUENSI PERPINDArWN TWGGI DAN

SEMPUBUK

1. RUANG DOSEN 1. RUANG KELAS

2. DAPUR PRAKTEK

1. RESTORAN

KELOMPOK C

FREKUENSI PERPINDAHAN RENDAH DAN

PUBUK

1. RUANG STAFF DAN

PELAYANAN rVHS

2. KANTOR RESTORAN

1. PARKIR

2. R.SERBAGUNA

KELOMPOK D

FREKUENSI PERPINDAHAN RENDAH DAN
PRIVATE

1. RUANG PIMPINAN

2. RUANG RAPAT
1. LAB.KOMPUTER l.MEE

KELOMPOK E

FREKUENSI PERPINDAHAN RENDAH DAN
SEMPUBUK

1. FOOD STORAGE

KELOMPOK F

FREKUENSI PERPINDAHAN RENDAH DAN
PUBUK

a) Penzoningan

PUBLIK

SEMI PUBUK
PRIVATE

SEMI PUBLIK

PUBLIK

Parkir untukkendaraan barang^
dipisah agar tidak mengganggu
sirkulasi kegiatan lain

>• Karena ruang ini (mee)
banyak banyak
perlengkapan dan
peralatan,makaakan
lebih efisien jika
diletakkan dilantai 1
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b) Ploting pada site

Entrance restoran

diletakkan sebelah barat
site, agar mudah dilihat

(aspek komersil)

Entrance kampus
*• diletakkan disebelah

utara site

Taman sebagai
innercourt untuk

-• penyejuk pandangan
dan umtuk sirkulasi
udara

Jalan pencapaian
ke tempat parkir
khusus foodstorage

*• Gunakan vegetast
untuk menghalang
pandangan langsung ke
jalan kendaraan barang
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n.1.3. Analisa site

a) Kondisi eksisting

BARAT

UTARA

Utara site

Berbatasan dg jalan damai
Dg jumlah kendaraan yg

Lewat agak ramai, sehingga
Cocok untuk penempatan

Entrance utama.

View kearah utara berupa
Toko meubel dan iahan

Kosong

TIMUR Baratsite

Berbatasan dg jalan
Palagan tentara pelajar

Dg jumlah kendaraan yg
Lewat cukup ramai, sehingga

Zona di barat ini tidak
Cocok untuk area kelompok

Ruang kelas dan praktek
Karena kebisingan
Yg ditimbulkan oleh

Kendaraan yg lalu lalang
SELATAN

1. Akses yang mudah ke site
2- Kedekatan dengan bebrapa kampus dan

Fasilitas urnum.
3. Jaringanutilitas yangcukupmemadai seperti

Jaringan listrik,komunikasi, danriol kola.

PEPOHONAN DENGAJT
P£t$CABM*3ANYANG

r^-flEHbAHAKAN
4f rv»K3HNCWafWWS
A MATAHMlt SORE PADA

^ \ CHNDNG BARAT

Timursite

Berbatasan dg sungai
Dan pepohonan, sehingga

Zona di timur ini

Cocok untuk area kelompok
Ruang kelas karena tenang.

Sdatansite

Berbatasan dg Iahan kosong
Zona di selatan site ini

Direncanakan sebagai zona
Restoran dan penunjang

ljt N

V'NAM yf.

X
DENGAN MEMUTAR ORIENTASI BANGUMAi
DARI UTARA KETIMUR SEBANIYAK 10-MAICA

,NDAPATMENERIMA LEBIH

;nar MATAHARIPASI DAN
KAN MATAHARI SORE (VANS

'A MERUPAKAN PUNCAK
1>

^»f**^y '̂

VEGETASI SEBAGAI FILTER
TERHADAP PANDANGAN

LANGSUNG KESUNGAI DAN
TERHADAP PENYINAR AN

LANGSUNG DARI TIMUR.
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KELOMPOK KANTOR DILETAKKAN
PADA AREA SEBELAH BARAT SITE

ENTRANCE RESTORAN YANG
DILETAKKAN DEKAT DENGAN JALAN
PALAGAN TENTARA PELAJAR AGAR

MUDAH TERUHAT OLEH
PENGUNJUNG.

•KELOMPOK KAMPUS

ENTRANCE PENDIDIKAN
DLTEMPATKAN MENGHADAP UTARA

KELOMPOK PENDIDIKAN DILETAKKAN
SEBELAH DALAM BANGUNAN
SEHINGGA TIDAK TERGANGGU OLEH
KEBISINGAN DARI JALAN.

KELOMPOK RESTORAN LETAKNYA
DIPISAHKAN DENGAN AREA
PENDIDIKAN AGAR TIDAK SALING
TERGANGGU

KELOMPOK RESTORAN
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II.2. Konsep Sirkulasi

Sistem sirkulasi bangunan dibagi menjadi 2

-Sirkulasi untuk kegiatan pendidikan
-Sirkulasi untuk kegiatan restoran

Yang masing-masing memiliki area parkir
Sedangkan untuk sirkulasi bahan makanan dari luar kedalam bangunan
digunakan jalan khusus ke ruang penyimpanan. Kemudian didistribusikan ke
dapur-dapur praktek dan dapur restoran melalui selasar

Entrance *

Area parkir dosen dan
-» mahasiswa dekat dengan

entrance

Sirkulasi untuk menghubungkan
antar ruang

digunakan selasar

• Entrance

Jalan khusus untuk kendaraan
barang

Pakir restoran

ditampatkan dekat^
dengan entrance

restoran

Untuk sirkulasi udara bangunan
memiliki taman-taman terbuka
didalam
bangunan agarpertukaran udara
lancar

Entrance «
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Sirkulasi horizontal dalam
bangunan menggunakan

-• selasar yang menghubungkan
antar ruang
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II.3. Konsep Utilitas

Utilitas yang dirancang dikhususkan pada dapur praktek, yaitu berupa
penghawaan, sanitasi dan fire protection.

1 Penghawaan pada dapur praktek digunakan kipas untuk memasukkan
udara dan corong penghisap asap untuk mengeluarkan asap dari masakan.

2. Air bersih disediakan dengan menggunakan sistem downfeed kemudian
didistribusikan ke fixture-fixture air bersih.
Sedangkan airkotor disalurkan kepembuangan.

3. Untuk menanggulangi kebakaran disiapkan tabung hidrogen pada setiap
dapur praktek.

II.4. Konsep Tampak

Tidak ada konsep yang khusus mengenai tampak. Tampak terbentuk
dengan adanya shading-shading pada jendela bangunan.

Shading pada jendela

S'-7?3TU-TTTE===-3-T-FFT

\i I i :A

Unsur lengkungdigunakan
agar bangunan tidak terlalu
kaku

BUB " "D 0 OD

n n<

n mi

Dan kolom-kolom yang
diekspos agar
menimbulkan kesan

vertikal.
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