library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV
PEMBAHASAN
A. PEKERJAAN INTERIOR PADA BANGUNAN STUPA
Stupa merupakan bangunan berbentuk genta atau lonceng berjumlah tujuh yang
mengadopsi bentuk Candi Borobudur. Stupa didominasi oleh material kaca dan baja.
Bangunan stupa terdiri dari tiga lantai, lantai satu berfungsi sebagai shopping area dan
telah resmi dibuka untuk umum sebelum praktikan melakukan kerja praktik, lantai dua
berfungsi sebagai food court dan masih dalam proses pembangunan sekitar 20% ketika
praktikan melakukan kerja praktik di kawasan wisata dusun semilir, dan yang ketiga adalah
lantai basement yang digunakan sebagai kantor. Pada kali ini yang akan dibahas adalah
lantai 2 yaitu foodcourt.
1. Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan arsitektural pada bangunan Stupa Dusun Semilir lantai 2 meliputi
pemasangan kaca dan kaca film, pengecatan dinding pada stan, pemasangan jendela,
pintu, lantai, ramp, railing dan plafond, lampu, serta peletakan interior yang digunakan
pada ruang. Pekerjaan arsitektual pada Dusun Semilir Bawen Semarang dapat
dijelaskan sebagai berikut;
a. Kaca sebagai dinding Stupa
Bangunan Stupa Dusun Semilir merupakan salah satu bangunan utama yang
terdiri dari dua lantai. Lantai pertama terdiri dari loket masuk utama dan toko pusat
oleh-oleh, sedangkan lantai kedua akan difungsikan sebagai foodcourt. Pada
tanggal 8 Juli 2019 (ketika mulai KP), lantai 1 telah dibuka untuk umum dan
menjadi akses menuju foodcourt utama, sedangkan lantai 2 masih dalam tahap
penyelesaian yaitu pemasangan kaca dan kaca film. Dapat terlihat pada gambar x,
bangunan stupa merupakan bangunan yang diselimuti oleh dinding kaca dan baja
membentuk setengah lingkaran dengan ujung yang memusat.
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Gambar 13. Stupa
Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 14. Interior Stupa
Sumber: Dokumen Pribadi

Pemasangan kaca pada bangunan ini dilakukan secara manual. Tahap yang
pertama yaitu pengukuran kaca yang disediakan oleh mandor Pak Joko karena
ukuran setiap rangka yang berbeda. Tempat untuk pengukuran kaca terletak di sisi
barat parkir umum, supaya tidak mengganggu pengunjung dan kendaraan lainnya.
Lalu kaca yang telah terpotong sesuai ukuran rangkaian baja di transfer menuju
bangunan stupa untuk dipasang pada rangka stupa satu per satu menggunakan cover
U. Cover U merupakan rangkaian besi yang berbentuk huruf U sebagai wadah
untuk memasang kaca sebagai dinding stupa.

Gambar 15. Rangka Kaca Cover U
Sumber: Dokumen Pribadi

Tahap selanjutnya berupa pemasangan kaca film. Konsep pemasangan kaca
film pada kaca stupa tidak tertata, yaitu memasangkan tiga warna kaca film secara
acak. Cara pemasangan kaca film yaitu mengukur kaca film dengan cara
menempelkannya dengan air sabun lalu di potong menggunakan cutter sesuai
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ukuran kaca. Selanjutnya diratakan atau menghilangkan air sabun tersebut. Tahap
ini dilakukan berulang-ulang dengan warna kaca film yang berbeda dan acak.

Gambar 16. Pemasangan kaca film
Sumber: Dokumen Pribadi

Sebagai finishing pengerjaan kaca diberi silicon karet pada tepi pertemuan
kaca dan rangka besi dengan tujuan agar jika hujan air tidak masuk ke dalam celah
besi sehingga tidak terjadi korosi (lihat gambar 17).

Gambar 17. Pengaplikasian silicon pada pertemuan kaca dan rangka besi
Sumber: Dokumen Pribadi

b. Pengecatan dinding pada stan
Pada bangunan stupa, seluruh cat dinding stan menggunakan cat berwarna
putih sebagai cat dasar. Karena konsep pada bangunan stupa ini adalah alam
sehingga pada dinding dilengkapi dengan gambar berupa pepohonan dan bunga
sehingga memperlihatkan konsep alam pada setiap dinding dan ruang (lihat gambar
18).
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Gambar 18. Proses pengecatan dinding stan pada Stupa
Sumber: Dokumen Pribadi

c. Kamar mandi
Bangunan stupa dibagi menjadi 7 bagian yaitu Stupa A (1), Stupa B (2),
Stupa C (2), dan Stupa D (2). Kamar mandi hanya terletak pada Stupa B. Kamar
mandi ini menggunakan material dinding berupa batu bata ekspos yang disusun
berbentuk cangkang keong yang diberi finishing berupa lapisan sikosol. Lapisan
sikosol digunakan untuk memberikan perlindungan permukaan batu bata dan agar
warna yang dihasilkan lebih merah. Sementara finishing pada kolom dan balok
kamar mandi adalah lapisan aqua proof warna abu- abu. Kamar mandi Stupa ini
menggunakan atap bambu yang dirangkai cembung mengikuti balok kamar mandi
hingga menutupi bagian atas kamar mandi.

Gambar 19. Pengerjaan Kamar Mandi pada Stupa
Sumber: Dokumen Pribadi

Pengerjaan area kamar mandi terdapat beberapa perbaikan desain, yaitu
penutupan area kamar mandi yang masih dapat dilihat dari arah luar karena dinding
stupa terbuat dari material kaca. Untuk menutupi area kamar mandi agar tidak dapat
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dilihat dari luar maka diperlukan penutup, material penutup yang digunakan adalah
anyaman bambu. Selain itu, perbaikan desain juga terdapat pada perbaikan
perletakan urinoir karena terdapat kesalahan pada jarak pemasangannya.
d. Ramp, tangga, railing dan plafond
Bangunan stupa ini dibagi menjadi 7 bagian yaitu Stupa A (1), Stupa B (2),
Stupa C (2), dan Stupa D (2). Setiap stupa memiliki ketinggian yang berbeda. Stupa
A memiliki ketinggian paling tinggi, hingga menuju stupa D semakin rendah.
Perbedaan ketinggian antar stupa yaitu sekitar 1 meter.

Gambar 20. Perbedaan Ketinggian Lantai pada Stupa
Sumber: Dokumen Pribadi

Jalur penghubung antar stupa yaitu berupa ramp dan tangga. Ramp ini memiliki
panjang kurang lebih 2 meter. Sedangkan tangga memiliki 4 anak tangga dengan
masing masing anak tangga memiliki ketinggian 20 cm. Pada sisi kanan dan kiri
ramp diberi railing baja yang dicat dasar berwarna putih lalu dicat kembali
menggunakan cat berwarna coklat (menyesuaikan dengan baja stupa). Railing ini
memiliki ketinggian 1 meter dengan pola baja ramp tidak beraturan.

Gambar 21. Pemasangan railing pada ramp Stupa
Sumber: Dokumen Pribadi
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Sedangkan railing pembatas antar stupa menggunakan baja dan kayu dengan
pola rapi atau lurus. Tetapi, karena bentuk stupa yang melingkar sehingga antara
ujung lantai dan dinding terdapat lubang sehingga diharuskan untuk dipasang
railing. Railing yang digunakan pada bagian ini yatu railing bermotif dengan
ketinggi 30-40cm hingga 1 meter, dan railing kayu setinggi 2 meter, menutupi
bagian yang berlubang tersebut.

Gambar 22. Penggunaan bahan railing pada Stupa seperti besi dan kayu
Sumber: Dokumen Pribadi

Bangunan Stupa memiliki plafond yang menggunakan material kayu jati.
Bentuk planfond mengikuti bentuk bangunan dan meja bar yaitu lingkaran atau
melengkung. Cara perangkaian plafond tersebut yaitu membentuk rangka
menggunakan kayu berdiameter 5-10 cm yang ditopang oleh baja agar kokoh, lalu
meletakkan secara teratur atau bermotif tribal pada bagian dalam rangka dengan
kayu berdiamter 2-5 cm dengan panjang yang berbeda-beda. Perangkaian
sambungan ranting jati menggunakan paku kecil yang kemudian diperkuat
menggunakan lem PVC.
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Gambar 23. Pemasangan ranting kayu untuk plafond
Sumber: Dokumen Pribadi

Finishing ranting kayu adalah finishing kasar, karena serat ranting kayu
tidak diamplas namun hanya diberikan cairan anti rayap saja. Plafond batang kayu
jati yang sudah jadi akan digantung setinggi batas dinding tenant.

Gambar 24. Tampak plafond pada Stupa
Sumber: Dokumen Pribadi

e. Pemasangan lampu
Konsep interior pada tempat makan ini mengkolaborasikan antara konsep
ekspos dengan gaya bohemian. Bohemian atau boho style adalah konsep desain
yang terlahir dari perkawinan dua konsep, vintage dan shabby chic. Untuk
menghasilkan konsep ini, penataan lampu pada interior lantai dua stupa
menggunakan jenis lampu bohlam berwarna kuning. Kabel lampu ini menggantung
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pada plafond batang kayu jati. Panjang kabel lampu dibuat beragam agar tidak
menoton dan memberikan kesan dinamis.

Gambar 25. Lampu pada Stupa
Sumber: Dokumen Pribadi

f. Interior
Pada plafond berupa kayu jati yang dirangkai seperti pada gambar 25,
berbentuk setengah lingkaran dan menjadi penumpu lampu-lampu hias. Meja dan
kursi yang digunakan sangat unik. Hampir seluruh kursi berbahan rotan/kayu,
sedangkan meja bermaterial kayu dan keramik. Bentuk bentuk kursi dan meja ini
bervarian.

Gambar 26. Interior berupa meja dan kursi pada Stupa
Sumber: Dokumen Pribadi
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Pada stupa lantai 2 ini juga dihisasi oleh beberapa tanaman asli dan buatan.
Beberapa tanaman buatan dibuat dari kayu jati dan dipasang dedauan di ranting
yang telah tertata pada kayu.

Gambar 27. Tanaman hias pada Stupa
Sumber: Dokumen Pribadi

B. PEKERJAAN PADA ASSEMBLY HALL
1. Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan pada ballroom berupa pengawasan pemasangan dinding, kolom,
dan plafond.
2. Pembahasan Pekerjaan
Assembly Hall merupakan lantai satu dari foodcourt. Assembly hall ini dapat
disewakan untuk acara seminar, pertemuan atau rapat, bahkan acara pernikahan.
Bangunan ini mengadopsi tema alam ini sama seperti bangunan lain pada umumnya.
Pada kasus ini, praktikan diberikan tugas untuk mengamati proses pekerjaan assembly
hall dengan lingkup pengerjaan yang meliputi pengerjaan dinding, penutup kolom, dan
plafond yang menggunakan material anyaman bambu.
a. Pengerjaan dinding
Material dinding yang digunakan pada assembly hall ini adalah material dinding
kaca, material kaca digunakan untuk membuat ruangan terkesan luas. Jenis kaca
yang digunakan adalah kaca tempered glass yang memiliki ketebalan 8 mm, sama
dengan proses pengerjaan dinding kaca pada bangunan stupa, pengerjaan dinding
kaca pada assembly hall juga menggunakan cover U dari aluminium sebagai
wadahnya, cover U kemudian dicat dengan cat berwarna cokelat. Sebagai finishing,
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sambungan antara kaca dan bingkai aluminium cover U diberi sealant karet agar
air tidak dapat masuk ke celah-celahnya.

Gambar 28. Dinding Kaca pada Assembly Hall
Sumber: Dokumen Pribadi

b. Penutup kolom
Material kolom pada assembly hall ini adalah kolom cor beton. Kolom ini
cukup besar karena menahan beban fungsi bangunan diatasnya yang digunakan
sebagai foodcourt. Finishing permukaan kolom beton ini dibuat kasar namun
diberi penutup berupa anyaman bambu. Bambu terlebih dahulu di paku bagian
ujung atau pangkalnya di kolom dan kemudian dirangkai secara manual oleh
tukang yang ahli dalam bidangnya. Finishing permukaan bambu ini adalah
dengan melapisinya menggunakan cairan anti rayap.

Gambar 29. Anyaman Bambu pada Kolom Assembly Hall
Sumber: Dokumen Pribadi

c. Pengerjaan plafond
Material plafond yang digunakan pada assembly hall adalah anyaman
bambu yang menyambung dengan penutup kolom, bambu- bambu disambung
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menggunakan stapless tembak kayu. Sebelum anyaman bambu dipasang untuk
plafond, terlebih dahulu dipasang partisi plafond dari bahan triplek, partisi
triplek ini digunakan untuk memberikan space antara plat lantai dan plafond
anyaman bambu yang akan digunakan sebagai tempat perletakan perlengkapan
kabel dan pipa utilitas (listrik, air, dan AC). Setelah pemasangan partisi plafond
serta kabel dan pipa utilitas selesai, tahap selaanjutnya adalah menganyam
bambu yang dilakukan oleh tukang, motif anyaman ini adalah anyaman zigzag. Tahap finishing anyaman bambu plafond ini adalah melapisinya dengan
cairan anti rayap.

Gambar 30. Anyaman Bambu pada plafond Assembly Hall
Sumber: Dokumen Pribadi

C. PEKERJAAN RAMP PADA SANGKAR BURUNG
1. Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan ramp pada sangkar burung berupa mewujudkan gambar atau
visualisasi 3 dimensi ramp dengan ketinggian dan bentuk yang telah ditentukan oleh
arsitek.
2. Pembahasan Pekerjaan
Sangkar Burung merupakan salah satu wisata yang ada di Desa Wisata Dusun
Semilir. Konsep wisata ini adalah berbentuk sangkar burung dengan akses didalamnya
berupa ramp melingkar dengan diameter 10 meter dan lebar ramp 1,2 meter. Berikut
merupakan denah dari sangkar burung:
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Pada pekerjaan kali ini diharuskan untuk memvisualisasikan sangkar burung dalam
bentu 3D supaya para pekerja dapat membangun sangkar burung dengan mudah. Pada
awalnya, rancangan sangkar burung ini tidak memenuhi standar karena kemiringan
ramp hingga 13°, serta sulitnya memvisualisasikan karena adanya kesalahan pada
denah yang telah dibuat. Sehingga saat membuat 3D, denah diubah sehingga dapat
memenuhi standar dan dapat mewujudkan gambar tersebut dengan benar.

Gambar 31. Perspektif Hasil Visualisasi Sangkar Burung
Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 32. Tampak Samping dari Hasil Visualisasi Sangkar
Burung
Sumber: Dokumen Pribadi
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