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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

3.1 Analisa Pendekatan Arsitektur 

 3.1.1. Studi Aktivitas 

Pengelompokan Aktivitas 

  Dalam hal ini, pengelompokan aktivitas dalam Akademi terbagi menurut 

fungsinya  menjadi : 

 Kegiatan Utama 

Dalam hal ini, kegiatan utama berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh 

dosen dan mahasiswa dalam kegialan belajar mengajar di dalam ataupun di luar 

kelas. 

 Kegiatan Administrasi 

Kegiatan administrasi merupakan kegiatan yang berkaitan mengenai 

administrasi dan kesekretariatan di Akademi Gizi. 

 Kegiatan Penunjang 

Kegiatan Penunjang adalah kegiatan yang ada karena fasilitas pendukung dari 

Akademi Gizi seperti kantin, perpustakaan, klinik dan lain-lain. 

 Kegiatan Service 

Kegiatan Service adalah kegiatan yang berupa keamanan, tempat parkir,  

kebersihan dan perawatan dari bangunan itu sendiri 

Tabel 3.1 Kelompok Aktivitas  

JENIS RUANG PELAKU JUMLAH 

PELAKU 

KEGIATAN 

Kegiatan Utama 

Ruang kelas 

kecil 

Mahasiswa 30 Kuliah teori 

Dosen 1 Memberikan teori 

kuliah 
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Ruang 

Bimbingan 

Mahasiswa 10 Bimbingan 

Karya Tulis 

 

Dosen 5 Membimbing 

mahasiswa dalam 

membuat Karya 

Tulis 

Ruang 

Laboratorium 

Mahasiswa 32 Kuliah laboratorium 

Dosen 1 Memberikan 

pengarahan 

Kegiatan Administrasi 

Ruang Direktur Direktur 1 Memimpin 

penyelenggaraan 

pendidikan dan 

pengajaran 

Ruang Pembantu 

Direktur 

Pembantu 

Direktur 

1 Membantu direktur 

dalam memimpin 

penyelenggaraan 

pendidikan dan 

pengajaran 

Ruang 

Koordinator Unit  

Penelitian dan 

Pengembangan 

Koordinator Unit  

Penelitian dan 

Pengembangan 

1 Mengkoordinasikan 

dan melaksanakan 

tugas dalam 

bidang  Penelitian 

dan 

Pengembangan 

Ruang 

Koordinator Unit 

Pengabdian 

Masyarakat 

Koordinator Unit 

Pengabdian 

Masyarakat 

1 Mengkoordinasikan 

dan melaksanakan 

tugas dalam 

bidang  

Pengabdian 

Masyarakat 

Ruang 

Koordinator Unit 

Penjaminan Mutu 

Koordinator Unit 

Penjaminan Mutu 

1 Mengkoordinasikan 

dan melaksanakan 

tugas dalam 

bidang  

Penjaminan Mutu 

Ruang Koordinator Tata 1 Mengkoordinasikan 
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Koordinator Tata 

Usaha, Humas, 

Kepegawaian 

Usaha, Humas, 

Kepegawaian 

dan melaksanakan 

tugas dalam 

bidang  Tata 

Usaha, Humas, 

Kepegawaian 

Ruang Kepala 

Sub Bagian Tata 

Usaha 

Kepala Sub 

Bagian Tata 

Usaha dan 

Karyawan TU 

5 ( 1 ketua & 4 

staff) 

Mengkoordinasikan 

dan melaksanakan 

tugas dalam 

bidang  pelayanan 

teknis dan 

administrative 

Ruang 

Koordinator 

Rumah Tangga 

dan Penyusunan 

Anggaran 

Koordinator 

Rumah Tangga 

dan Penyusunan 

Anggaran 

1 Mengkoordinasikan 

dan melaksanakan 

tugas dalam 

bidang  Rumah 

Tangga dan 

Penyusunan 

Anggaran 

Ruang 

Koordinator 

Keuangan 

Koordinator 

Keuangan 

1 Mengkoordinasikan 

dan melaksanakan 

tugas dalam 

bidang  Keuangan 

Ruang 

Administrasi 

Kemahasiswaan 

Petugas 

Administrasi 

Kemahasiswaan 

5 ( 1 ketua & 4 

staff) 

Melayani 

administrasi di 

bidang 

Kemahasiswaan  

Ruang 

Administrasi 

kegiatan 

Akademik 

Petugas 

Administrasi 

kegiatan 

Akademik  

5 ( 1 ketua & 4 

staff) 

Melayani 

administrasi di 

bidang kegiatan 

Akademik 

Ruang 

Administrasi 

Keuangan 

Petugas 

Administrasi 

Keuangan 

5 ( 1 ketua & 4 

staff) 

Melayani 

administrasi di 

bidang kegiatan 

Keuangan 

Ruang 

Administrasi 

surat menyurat 

Petugas 

Administrasi 

surat menyurat 

5 ( 1 ketua & 4 

staff) 

Melayani 

administrasi di 

bidang kegiatan 

surat menyurat 

Ruang Ka. Sub 

Unit 

Kepegawaian 

Ka. Sub Unit 

Kepegawaian 

1 melaksanakan 

tugas dalam 

bidang  
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Kepegawaian 

Ruang Ka. Sub 

Rumah Tangga 

Ka. Sub Rumah 

Tangga 

1 melaksanakan 

tugas dalam 

bidang  Rumah 

Tangga 

Ruang Ka. Sub 

Unit Transportasi 

Ka. Sub Unit 

Transportasi 

1 melaksanakan 

tugas dalam 

bidang 

Transportasi 

Ruang Ka. Unit 

Alumni 

Ka. Unit Alumni 1 melaksanakan 

tugas dalam 

bidang Alumni 

Ruang Ka. Unit 

Layanan 

Pengadaan 

Ka. Unit Layanan 

Pengadaan 

1 melaksanakan 

tugas dalam 

bidang Layanan 

Pengadaan 

Ruang 

Hubungan 

Masyarakat 

(Humas) 

Petugas Humas 3 ( 1 ketua & 2 

staff) 

melaksanakan 

tugas dalam 

bidang Hubungan 

Masyarakat 

Ruang Ka. Unit 

bag.Kerja sama 

Ka. Unit 

bag.Kerja sama 

1 Melayani tugas 

dalam bidang 

Kerjasama 

Ruang 

Ka,Jurusan Gizi 

Ka,Jurusan Gizi 1 Memimpin 

melaksanakan 

pendidikan dan 

pengajaran 

profeional 

Ruang Sekretaris 

Jurusan 

Sekretaris 

Jurusan 

1 Membantu ketua 

jurusan dalam 

tugasnya 

Ruang Kaprogdi 

D3 Gizi 

Kaprogdi D3 Gizi 1 Mengkoordinasikan 

dan melaksanakan 

pendidikan dan 

pengajaran 

Ruang Sekretaris 

Progdi D3 Gizi 

Sekretaris Progdi 

D3 Gizi 

1 Membantu 

kaprogdi dalam 

tugasnya 

Ruang Kaprogdi 

D4 Gizi 

Kaprogdi D4 Gizi 1 Mengkoordinasikan 

dan melaksanakan 
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pendidikan dan 

pengajaran 

Ruang Sekretaris 

Progdi D4 Gizi 

Sekretaris Progdi 

D4 Gizi 

1 Membantu 

kaprogdi dalam 

tugasnya 

Kegiatan Penunjang 

Hall Mahasiswa, 

karyawan, dosen 

Menyesuaikan  

Aula Serbaguna Mahasiswa, 

karyawan, dosen 

500 Acara bersama ( 

wisuda, 

seminar,olahraga 

indoor, dan 

disewakan) 

Ruang Dosen Dosen 21 Mempersiapkan 

bahan untuk 

mengajar 

mahasiswa, 

melakukan 

bimbingan 

Ruang 

Koordinator 

Laboratorium 

Penanggungjawab 

Laboratorium  

1 Mengkoordinasi 

dan bertanggung 

jawab penuh 

terhadap 

pengelolaan 

laboratorium 

Ruang tamu Tamu   

Ruang rapat 

besar 

Dosen,karyawan, 

mahasiswa 

50 Melakukan Kegiatan 

rapat 

Ruang rapat kecil Dosen, karyawan, 

mahasiswa 

20 Melakukan Kegiatan 

rapat 

Ruang Badan 

Perwakilan 

Mahasiswa 

(BPM) 

Mahasiswa 

anggota Badan 

Perwakilan 

Mahasiswa 

(BPM) 

10 Melakukan kegiatan 

yang dapat 

menampung dan 

menyalurkan aspirasi 

mahasiswa. 

Ruang  Badan 

Eksekutif 

Mahasiswa 

(BEM) 

Mahasiswa 

anggota BEM 

10 Mengkoordinasikan 

kegiatan organisasi 

kemahasiswaan 

Ruang Himpunan 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

anggota HIMA 

10 Melakukan kegiatan 

organisasi 
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Jurusan ( HIMA) mahasiswa jurusan 

Ruang Unit 

Kegiatan 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

anggota UKM 

10 Membantu 

mengembangkan 

bakat dam minat 

yang dimiliki oleh 

mahasiswa 

Ruang rapat 

mahasiswa 

Mahasiswa 15 Melakukan kegiatan 

rapat untuk 

membahas kegiatan 

Ruang Arsip Dosen, karyawan, 

mahasiswa 

5 Menyimpan file 

mahasiswa dan 

dosen 

Klinik Dokter 1 Melayani pasien 

dalam pengobatan 

Perawat 2 Membantu dokter  

Pasien 4  Melakukan 

pengobatan 

Ruang 

bimbingan 

konseling 

Konselor 2 Melayani konseling 

dari mahasiswa 

Mahasiswa 2 Melakukan kegiatan 

konsultasi pribadi 

Perpustakaan Mahasiswa menyesuaikan Mencari data, 

membaca buku, 

Petugas 

perpustakaan 

4 Melayani 

peminjaman dan 

pengembalian buku 

Kantin Dosen, karyawan, 

mahasiswa 

100 Makan dan minum 

Koperasi 

Mahasiswa 

karyawan,  2 Menjual keperluan 

atk, 

makanan,minuman 

ringan. 

mahasiswa 8 Membeli keperluan 

atk, mekanan dan 

minuman ringan 

Bank Petugas bank 4 ( 2 teller dan 2 

customer service) 

Melayani transaksi 

dan  melayani  

Mahasiswa, dosen 20 Melakukan transaksi 

ATM Center Dosen, karyawan, 

mahasiswa 

2 Mengambil uang dan 

mentransfer 

Kegiatan Service 

Mushola Dosen, karyawan, 

mahasiswa 

50 Tempat beribadah 



77 
 

Ruang pantry Karyawan dan 

cleaning service 

2 Menyiapkan makan 

dan minum serta 

mencuci peralatan 

makan dan minum 

Ruang Genset Staff mekanikal 

elektrical  

1 Menyalakan genset 

dan mengecheck 

Ruang plumbing Staff  1 Menggunakan 

pompa  

Ruang 

keamanan dan 

pos satpam 

Satpam 4 Menjaga dan 

mengawasi 

keamanan di 

lingkungan sekitar 

akademi 

Ruang 

pengolahan air 

limbah 

Staff yang 

bertugas 

1 Kegiatan pengolahan 

limbah oleh mesin 

filtrasi 

Parkir Sepeda 

Motor 

Dosen, karyawan, 

mahasiswa 

Menyesuaikan Memarkir motor 

Parkir Mobil Dosen, karyawan, 

mahasiswa 

menyesuaikan Memarkir mobil 

Gudang Karyawan 1 Penyimpanan 

barang  

Toilet Mahasiswa, dosen 

dan Karryawan 

10 ( 5 wanita, 5 

pria ) 

Buang air besar dan 

buang air kecil 

Ruang MEE Staff mekanikal 

elektrical 

1 Mengecheck 

kegiatan mekanikal 

electrical 

Ruang Cleaning 

Service 

cleaning service 10 Membersihkan 

seluruh ruangan 

akademi 

Catatan : 

Perhitungan kapasitas ruang kelas, laboratorium berdasarkan pada Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) oleh Kemendikbud tahun 2013 berupa ; 

a. kapasitas ruang kuliah paling banyak adalah 32 (tiga puluh dua) orang 

untuk program diploma,  

b. kapasitas ruang kuliah untuk kuliah mimbar/umum paling sedikit adalah 80 

(delapan puluh) orang dengan rasio luas ruang 1 (satu) m2/mahasiswa 
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- Aula Serbaguna dengan kapasitas 650 orang digunakan untuk 

bermacam-macam kegiatan seperti penerimaan mahasiswa baru, seminar, 

wisuda dan dapat disewakan. 

Perhitungan kapasitas pengguna aula serbaguna : 

Jumlah Mahasiswa D3 Gizi : 144 mahasiswa (asumsi jumlah maksimal ) 

Jumlah Mahasiswa D4 Gizi : 144 mahasiswa (asumsi jumlah maksimal ) 

Jumlah wali/orang tua mahasiswa :  (144 x 2 ) x 2 = 576 orang 

Jumlah Dosen      : 50 dosen 

Jumlah Panitia     :  15 orang  

Total        :  641 orang, dibulatkan menjadi 650 orang 

 

b.  Pola Kegiatan  

Akademi Gizi terbagi 4 kategori kegiatan : 

Tabel 3.2 Pola Kegiatan  

Penunjang Utama Administrasi Service 

Aula Serbaguna Ruang Dosen Ruang Direktur Mushola 

Ruang Dosen Ruang kelas kecil 
Ruang Pembantu 

Direktur 
Ruang pantry 

Ruang 

Koordinator 

Laboratorium 

Ruang kelas 

umum/mimbar 

Ruang 

Koordinator Unit  

Penelitian dan 

Pengembangan 

Ruang Genset 

Ruang tamu 
Ruang 

Bimbingan 

Ruang 

Koordinator Unit 

Pengabdian 

Masyarakat 

Ruang plumbing 

Ruang rapat 

besar 
Lab Komputer 

Ruang 

Koordinator Unit 

Penjaminan Mutu 

Ruang keamanan 

dan pos satpam 

Ruang rapat kecil Lab Kimia 

Ruang 

Koordinator Tata 

Usaha, Humas, 

Ruang 

pengolahan air 

limbah 
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Kepegawaian 

Ruang Badan 

Perwakilan 

Mahasiswa 

(BPM) 

Lab Bahasa 

Ruang Kepala 

Sub Bagian Tata 

Usaha 

Parkir Sepeda 

Motor 

Ruang  Badan 

Eksekutif 

Mahasiswa 

(BEM) 

Lab Mikrobiologi 

Pangan 

Ruang 

Koordinator 

Rumah Tangga 

dan Penyusunan 

Anggaran 

Parkir Mobil 

Ruang Himpunan 

Mahasiswa 

Jurusan ( HIMA) 

Lab Ilmu Bahan 

Makanan 

 

Ruang 

Koordinator 

Keuangan 

Gudang 

Ruang Unit 

Kegiatan 

Mahasiswa 

Lab Penilaian 

Status Gizi 

 

Ruang 

Administrasi 

Kemahasiswaan 

Toilet 

Ruang rapat 

mahasiswa 

Lab 

Penyelenggaraan 

Makanan 

Ruang 

Administrasi 

kegiatan 

Akademik 

Ruang MEE 

Ruang Arsip 

Lab Penyuluhan 

dan Konsultasi 

Gizi 

Ruang 

Administrasi 

Keuangan 

Ruang Cleaning 

Service 

Klinik 
Lab Uji 

Organoleptik 

Ruang 

Administrasi surat 

menyurat 

 

Ruang bimbingan 

konseling 

Ruang bimbingan 

konseling 

Ruang Ka. Sub 

Unit 

Kepegawaian 

 

Perpustakaan 

Ruang Badan 

Perwakilan 

Mahasiswa 

(BPM) 

Ruang Ka. Sub 

Rumah Tangga 
 

Kantin 

Ruang  Badan 

Eksekutif 

Mahasiswa 

(BEM) 

Ruang Ka. Sub 

Unit Transportasi 
 

Koperasi 

Mahasiswa 

Ruang Himpunan 

Mahasiswa 

Jurusan ( HIMA) 

Ruang Ka. Unit 

Alumni 
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Bank 

Ruang Unit 

Kegiatan 

Mahasiswa 

Ruang Ka. Unit 

Layanan 

Pengadaan 

 

ATM Center 
Ruang rapat 

mahasiswa 

Ruang Hubungan 

Masyarakat 

(Humas) 

 

 Ruang Arsip 
Ruang Ka. Unit 

bag.Kerja sama 
 

 Ruang TU Progdi 
Ruang 

Ka,Jurusan Gizi 
 

  
Ruang Sekretaris 

Jurusan 
 

  
Ruang Kaprogdi 

D3 Gizi 
 

  
Ruang Sekretaris 

Progdi D3 Gizi 
 

  
Ruang Kaprogdi 

D4 Gizi 
 

  
Ruang Sekretaris 

Progdi D4 Gizi 
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Pola Kegiatan Pelaku : 

a. Pola Kegiatan Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON AKADEMIK 

R.BIMBINGAN 

LABORATORIUM 

R.KELAS BESAR 

R.KELAS KECIL 

AKADEMIK 

TOILET 

HALL 

LOBBY 

R.ADMIN 

R.INFORMASI 

R. TU 

MAIN GATE 

DROP OFF PARKIR 

ENTRANCE 

AULA SERBAGUNA KANTIN PERPUS MUSHOLA KOPRASI 

R. DOSEN 

R. RAPAT MAHASISWA 

R. BIMBINGAN KONSELING 

R.KEGIATAN MAHASISWA 

Gambar 3.1 Pola Kegiatan Mahasiswa 

Sumber : Dok. Pribadi 
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b. Pola Kegiatan Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. SEKRETARIAT 

R. TAMU 

R. DOSEN 

R.RAPAT 

PERPUS KANTIN AULA 

R. PERKULIAHAN R. KELAS 

LABORATORIUM 

SEMINAR 

R.BIMBINGAN 

R. TU 

MAIN GATE 

DROP OFF PARKIR 

ENTRANCE 

TOILET 

HALL 

LOBBY 

R.ADMIN 

R.INFORMASI 

Gambar 3.2 Pola Kegiatan Dosen 

Sumber : Dok. Pribadi 
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c. Pola Kegiatan Kesekretarianan dan Tata Usaha Akademi Gizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIN GATE 

DROP OFF 

TOILET 

HALL 

PARKIR 

ENTRANCE 

LOBBY 

R.ADMIN 

R.INFORMASI 

R. TAMU 

R. SEKRETARIAT 

R.RAPAT 

Gambar 3.3 Pola Kegiatan Kesekretariatan dan 

Tata Usaha Akademi Gizi 

Sumber : Dok. Pribadi 
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d. Pola Kegiatan Service 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIN GATE 

DROP OFF PARKIR 

ENTRANCE POS SATPAM 

TOILET 

HALL 

LOBBY 

GUDANG CLEANING SERVICE 

R.PENGOLAHAN LIMBAH 

R.PLUMBING 

R. GENSET 

R. MEE 

PANTRY 

Gambar 3.4 Pola Kegiatan Service 

Sumber : Dok. Pribadi 
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Pola Hubungan Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

  : Hubungan dekat 

  : Hubungan sangat Dekat 

R. TAMU R. KESEKETARIATAN R. RAPAT 

TOILET 

HALL 

PARKIR 

LOBBY 

R.ADMIN 

R.INFORMASI 

R. TU 

GUDANG 

CLEANING 

SERVICE 

R.PENGOLAHAN LIMBAH 

R.PLUMBING 

R. GENSET 

R. MEE 

PANTRY 

POS SATPAM 

AULA SERBAGUNA KANTIN PERPUS MUSHOLA KOPRASI 

NON AKADEMIK 

R.BIMBINGAN 

LABORATORIUM 

R.KELAS BESAR 

R.KELAS KECIL 

AKADEMIK R. DOSEN 

R. RAPAT MAHASISWA 

R. BIMBINGAN KONSELING 

R.KEGIATAN MAHASISWA 

Gambar 3.5 Pola Hubungan Ruang 

Sumber : Dok. Pribadi 
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Jadwal Kegiatan 

 

Tabel 3.3 Jadwal Pelayanan Akademi Ilmu Gizi 

Sumber : Analisis pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 Jadwal Kegiatan Akademi Ilmu Gizi 

Sumber : Analisis pribadi 

Pelaku 

Hari 

S

enin 

Selas

a 
Rabu Kamis Jumat Sabtu 

Pimpinan Akzi 

0

8.00-

16.00 

08.00-

16.00 

08.00

-16.00 

08.00

-16.00 

08.00

-16.00 

08.00

-15.00 

Dosen dan 

Pengajar 

0

8.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00

-17.00 

08.00

-17.00 

08.00

-17.00 

08.00

-15.00 

Mahasiswa 

0

8.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00

-17.00 

08.00

-17.00 

08.00

-17.00 

08.00

-15.00 

Staff 0 08.00- 08.00 08.00 08.00 08.00

Senin- Jumat 

Jam Kerja 08.00-16.00 

Jam Istirahat 12.00-13.00 

Sabtu 

Jam Kerja 08.00-15.00 

Jam Istirahat 12.00-13.00 
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8.00-

16.00 

16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -15.00 

Service 

0

8.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00

-17.00 

08.00

-17.00 

08.00

-17.00 

08.00

-15.00 

Tamu 

0

8.00-

16.00 

08.00-

16.00 

08.00

-16.00 

08.00

-16.00 

08.00

-16.00 

08.00

-15.00 

Istirahat 12.00-13.00 

 

 

Jumlah Pelaku di Akademi Gizi  

 

Mahasiswa Akademi Gizi  

Perhitungan jumlah berdasarkan pada jumlah mahasiswa progdi D III dan D IV Gizi 

Poltekkes Semarang 

 

 

 

 

 

 

Sehingga rata-rata jumlah mahasiswa dalam 5 tahun : 

(89 + 95 + 105 + 98 + 120) = 101,4 dibulatkan 101 mahasiswa 

 5 

Persentase kenaikan :  

(120 – 89 )  x 100 % = 25,8%  , 25,8% x 101 = 26 mahasiswa 

120 

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

Jurusan 

Gizi 

89 95 105 98 120 

Tabel 3.4 Jumlah Mahasiswa D III dan D IV Gizi 

Poltekkes Semarang 

Sumber : Analisa pribadi 
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 Jadi jumlah total mahasiswa 127 mahasiswa. Sehingga dari data tersebut, disimpulkan 

untuk Jurusan Gizi dibuka dengan menerima 130 mahasiswa pada masing-masing program 

studi 

Mahasiswa Akademi Gizi setiap tahun adalah :  

- Program Studi D III Gizi : 130 mahasiswa 

- Program Studi D IV Gizi  : 130 mahasiswa 

Jumlah mahasiswa selama masa studi masing-masing : 

- Program Studi D III Gizi : 130 mahasiswa x 3 = 390 mahasiswa 

- Program Studi D IV Gizi  : 130 mahasiswa x 4 = 520 mahasiswa + 

                    910 mahasiswa 

Berdasarkan standar BAN-PT, nilai jumlah mahasiswa lulus tepat waktu ; k/m x 

100% = >_50% 

Keterangan : 

k = jumlah mahasiswa lulus tepat waktu 

m = jumlah mahasiswa waktu masuk 

 

Mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu atau mengulang diasumsikan 2,5%, 

maka 2,5% x 910 = 22,75 dibulatkan 23 mahasiswa 

 

Jumlah dosen menurut perhitungan rasio dosen terhadap mahasiswa adalah 

1:30 : 

Sumber : Peraturan Menteri Riset, Teknologi san Pendidikan Tinggi nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan 

atas peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 28 tahun 2015 tentang registrasu 

pendidik pada Perguruan Tinggi 

- Program Studi D III Gizi : 300 ÷ 30 =  10 

- Program Studi D IV Gizi  : 480 ÷  30 =  16 + 

        26 dosen 

 

Tabel 3.5 Tabel Jumlah Pelaku 
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Pelaku Jumlah 

Dosen 23 

Dosen tidak tetap (10 % dari dosen 

tetap) 

3 

Direktur 1 

Pudir I 1 

Pudir II 1 

Pudir III 1 

Koordinator Unit  Penelitian dan 

Pengembangan 

1 

Koordinator Unit Pengabdian 

Masyarakat 

1 

Koordinator Unit Penjaminan Mutu 1 

Koordinator Tata Usaha, Humas, 

Kepegawaian 

1 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 

Koordinator Rumah Tangga dan 

Penyusunan Anggaran1 

1 

Koordinator Keuangan 1 

Administrasi Kemahasiswaan 5 ( 1 ketua & 4 

staff) 

Administrasi kegiatan Akademik 5 ( 1 ketua & 4 

staff) 

Administrasi Keuangan 5 ( 1 ketua & 4 

staff) 

Administrasi surat menyurat 5 ( 1 ketua & 4 

staff) 
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Ka. Sub Unit Kepegawaian 1 

Ka. Sub Rumah Tangga 1 

Ka. Sub Unit Transportasi 1 

Ka. Unit Alumni 1 

Ka. Unit Layanan Pengadaan 1 

Hubungan Masyarakat (Humas) 3 ( 1 ketua & 2 

staff) 

Ka. Unit bag.Kerja sama 1 

Ka,Jurusan Gizi 1 

Sekretaris Jurusan 1 

Kaprogdi D3 Gizi 1 

Sekretaris Progdi D3 Gizi 1 

Kaprogdi D4 Gizi 1 

Sekretaris Progdi D4 Gizi 1 

Koordinator  unit Laboratorium 1 

Penanggung Jaawab Laboratorium 9 

Tenaga bantu Laboratorium 18 

Konselor 2 

Perpustakaan 4 

Koperasi Mahasiswa 2 

Bank 4 

Staff Genset 1 

Receptionist 3 
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Staff  plumbing 1 

Satpam 4 

Petugas Ruang MEE 1 

Petugas Cleaning Service 1 
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Studi Penggunaan ruang 

 

Perhitungan Time Slot 

Tabel 3.6. Tabel Studi penggunaan Ruang  Program Studi DIII Ilmu Gizi 

SEMESTER GASAL  

Mata Kuliah Beban SKS Jumlah Jumlah 

Peserta 

Kode 

Teori Praktek Klinik Kelas Lab   

Pendidikan  

Agama 
2 - - 

5  130 2/30 

Kewarganegaraan 2 - - 5  130 2/30 

Pancasila 2 - - 5  130 2/30 

Bahasa Inggris 

Dasar 
1 - - 

5  130 1/30 

Praktek Bahasa 

Inggris Dasar 
- 1 - 

 3 130 1/30 (BHS) 

Ilmu Gizi Dasar 1  - 5  130 1/30 

Praktek Ilmu Gizi 

Dasar 
 1  

  130 1/30 (PM) 

Anatomi Fisiologi 2 - - 5  130 2/30 

Gizi Kulinari 2 - - 5  130 2/30 

Praktek Gizi 

Kulinari 
- 1 - 

 3 130 1/30 (PM) 

Aplikasi Komputer 1  - 5  130 1/30 

Praktek Aplikasi 

Komputer 
 1  

 3 130 1/30 

(KOMP) 

Manajemen - 1 -   130 1/30 (PM) 

Biokimia Gizi 2  - 5  130 2/30 

Praktek Biokimia 

Gizi 
 1  

5  130 1/30 (KIM) 

Statistika 1  - 5  130 1/30 

Praktek Statistika  1   3 130 1/30 (STAT) 

 Penilaian Status 

Gizi 
2  - 

5  130 2/30 

Praktek Penilaian 

Status Gizi 
 1  

 3 130 1/30 (PSG) 

Epidemiologi Gizi 2 - - 5  130 2/30 

Teknologi Pangan 1  - 5  130 1/30 
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Praktek Teknologi 

Pangan 
 1  

 3 130 1/30 (IBM) 

Patologi Manusia  2 - - 5  130 2/30 

SURVEILANCE 1  - 5  130 1/30 

Mikrobiologi 1  - 5  130 1/30 

Praktek 

Mikrobiologi 
 2  

 3 130 2/30 (MP) 

Hukum 

Kesehatan 
2 - - 

5  130 2/30 

Ekonomi Pangan 

dan Gizi 
2 - - 

5  130 2/30 

Kewirausahaan * 2  - 5  130 2/30 

Dietetika Lanjut 2  - 5  130 2/30 

Praktek Dietetika 

Lanjut 
 1  

 3 130 1/30 (PSG) 

Perencanaan 

Program Gizi 
2  - 

5  130 2/30 

Praktek 

Perencanaan 

Program Gizi 

 1  

 3 130 1/30 (PSG) 

Etika Profesi 2 - - 5  130 2/30 

Gizi Olah Raga 1  - 5  130 1/30 

Praktek Gizi Olah 

Raga 
 2  

 3 130 2/30 (PM) 

Penanggulangan 

Bencana 
1  - 

5  130 1/30 

Praktek 

Penanggulangan 

Bencana 

 2  

 3 130 2/30 (PKG) 

HOME CARE 1  - 5  130 1/30 

TOTAL         

        

        

 

RUANG KELAS SEMESTER GASAL  

Slot 1jam 30 mahasiswa 

 30 slot/ 10 

Slot 2 jam 30 mahasiswa 

 30 slot/ 15 
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RUANG LAB SEMESTER GASAL 

Slot1 

jam 

KOMP KIM BHS MP IBM PSG PM PKG 

 3 3 3  3 9   

Slot 2 

jam 

        

    6   6 6 

 

 

Tabel 3.7. Tabel Studi penggunaan Ruang  Program Studi DIII Ilmu Gizi 

SEMESTER GENAP 

Mata Kuliah Beban SKS Jumlah Jumlah 

Peserta 

Kode 

Teori Praktek Klinik Kelas Lab  

Sosiologi - 

Antropologi Gizi 
2 -  

5  130 2/30 

Ilmu Pangan  1   
5  130 1/30 

Praktek Ilmu 

Pangan 
 1  

 3 130 1/30 (TP) 

Ilmu Kesehatan 

Masyarakat 
2 -  

5  130 2/30 

Gizi dalam Daur 

Kehidupan 
1   

5  130 1/30 

Praktek Gizi 

dalam Daur 

Kehidupan 

 2  

 3 130 2/30 (PM) 

Pendidikan 

Budaya Anti 

Korupsi (PBAK) 

1   

5  130 1/30 

Praktek 

Pendidikan 

Budaya Anti 

Korupsi (PBAK) 

 1  

 3 130 1/30 (PKG) 

Bahasa Inggris 

Terapan 
 1  

5  130 1/30 (BHS) 

Bahasa Indonesia 1   
5  130 1/30 

Praktek Bahasa 

Indonesia 
 1  

 3 130 1/30 (BHS) 

Dietetika Dasar 2   
5  130 2/30 
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Praktek  DIetetika 

Dasar 
 1  

 3 130 1/30 (PSG) 

Survei Konsumsi 

Pangan 
2   

5  130 2/30 

Praktek Survei 

Konsumsi Pangan 
 1  

 3 130 1/30 (PM) 

Manajemen 

Sistem 

Penyelenggara-an 

Makanan Institusi 

Lanjut 

2   

5  130 2/30 

Praktek 

Manajemen 

Sistem 

Penyelenggara-an 

Makanan Institusi 

Lanjut 

 1  

 3 130 1/30 (PM) 

Pendidikan dan 

Konsultasi Gizi 

Lanjut 

1   

5  130 1/30 

Praktek 

Pendidikan dan 

Konsultasi Gizi 

Lanjut 

 1  

 3 130 1/30 (PM) 

Metodologi 

Penelitian 
2   

5  130 2/30 

Pengawasan 

Mutu Makanan 
2   

5  130 2/30 

Praktek 

Pengawasan 

Mutu Makanan 

 1  

 3 130 1/30PM 

Konseling 

Menyusui 
1   

5  130 1/30 

Praktek Konseling 

Menyusui 
 1  

 3 130 1/30 (PKG) 

Asuhan Gizi Klinik 

* 
1   

5  130 1/30 

Program 

Intervensi Gizi 

Masyarakat * 

1   

5  130 1/30 
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Sistem 

Penyelenggaraan 

Makanan Institusi 

* 

1   

5  130 1/30 

Karya Tulis Ilmiah  1   
 3 130 1/30 

 

RUANG KELAS SEMESTER GENAP 

Slot 1jam 30 mahasiswa 

 30 slot 

Slot 2 jam 30 mahasiswa 

 21 slot 

 

RUANG LAB SEMESTER GENAP 

Slot 1 sks 

= 160 

menit 

(2,67jam) 

KOMP KIM BHS MP IBM PSG PM PKG 

     3 3 12 6 

Slot 2 sks 

= 320 

menit 

(5,33jam) 

        

       6  

 

 

Tabel 3.8. Tabel Studi penggunaan Ruang  Program Studi DIV Ilmu Gizi 

SEMESTER GASAL 

Mata Kuliah Beban SKS Jumlah Jumlah 

Peserta 

Kode 

Teori Praktek Klinik Kelas Lab   

Agama 2   3  130 2/30 

Bahasa Indonesia 2   3  130 2/30 

Praktek  Bahasa 

Indonesia 
 1  

 3 130 1/30 (BHS) 

Bahasa Inggris 

Dasar 
- 1  

3  130 1/30 

Ilmu Gizi Dasar 2   3  130 2/30 

Praktek Ilmu Gizi  1   3 130 1/30 (PM) 



97 
 

Dasar 

Ilmu Kimia Dasar 1   3  130 1/30 

Praktek Ilmu 

Kimia Dasar 
 1  

 3 130 1/30 (KIM) 

Anatomi Fisiologi 2   3  130 1/30 

Praktek Anatomi 

Fisiologi 
 1  

 3 130 1/30 (PSG) 

Ilmu Pangan 

Dasar 
2   

3  130 2/30 

Praktek Ilmu 

Pangan Dasar 
 1  

 3 130 1/30 (PM) 

Psikologi 1   3  130 1/30 

Praktek Psikologi  1   3 130 1/30 

Biokimia Gizi 1   3  130 1/30 

Praktek Biokimia 

Gizi 
 2  

 3 130 2/30 (KIM) 

Mikrobiologi 

Pangan 
1   

3  130 1/30 

Praktek 

Mikrobiologi 

Pangan 

 2  

 3 130 2/30 (MP) 

Statistika Dasar 1   3  130 1/30 

Praktek Statistika 

Dasar 
 2  

 3 130 2/30 

(KOMP) 

Penilaian Status 

Gizi 
2   

3  130 2/30 

Praktek Penilaian 

Status Gizi 
 1  

 3 130 1/30 (PSG) 

Epidemiologi Gizi 2 -  3  130 2/30  

Patologi Manusia 

Lanjut 
2 -  

3  130 2/30 

Pendidikan dan 

Konsultasi Gizi 
1   

3  130 1/30  
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Dasar 

Praktek 

Pendidikan dan 

Konsultasi Gizi 

Dasar 

 2  

 3 130 2/30 (PKG) 

Gizi Kuliner Lanjut 1   3  130 1/30 

Praktek Gizi 

Kuliner Lanjut 
 2  

 3 130 2/30 (PM) 

Gizi Dalam Daur 

Kehidupan 
1   

3  130 1/30 

Praktek Gizi 

Dalam Daur 

Kehidupan 

 2  

 3 130 2/30 (PM) 

Bahasa Inggris 

Praktis  
1   

3  130 1/30 

Praktek Bahasa 

Inggris Praktis 
 2  

 3 130 2/30 (BHS) 

Iptek Gizi, 

Kesehatan 
1   

3  130 1/30 

Praktek Iptek Gizi, 

Kesehatan 
 1  

 3 130 1/30 (PM) 

Kewirausahaan 1   3  130 1/30 

Praktek 

Kewirausahaan 
 1  

 3 130 1/30 (PM) 

Metodologi 

Penelitian 
1   

3  130 1/30 

Praktek 

Metodologi 

Penelitian 

 1  

  130 1/30 (PM) 

Dietetika Lanjut 1    3 130 1/30 

Praktek Dietetika 

Lanjut 
 2  

 3 130 2/30 (PSG) 

Pengawasan 

Mutu Pangan  
1   

3  130 2/30 
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Praktek 

Pengawasan 

Mutu Pangan 

 2  

 3 130 2/30 (IBM) 

Etika Profesi 1   3  130 1/30 

Praktek Etika 

Profesi 
 1  

 3 130 1/30 (PSG) 

Manajemen 

Sistem 

Penyelenggara-an 

Makanan Institusi 

Lanjut 

1   

3  130 1/30 

Praktek 

Manajemen 

Sistem 

Penyelenggara-an 

Makanan Institusi 

Lanjut 

 2  

 3 130 2/30 (PM) 

Ekonomi Pangan 

dan Gizi 
1   

3  130 1/30 

Praktek Ekonomi 

Pangan dan Gizi 
 1  

 3 130 1/30 (PM) 

Advokasi 

Pelayanan Gizi 
- 1  

3  130 1/30 

Proposal Skripsi  2 - 3  130 2/30 

 

RUANG KELAS SEMESTER Gasal 

Slot 1jam 30 mahasiswa 

 57 slot 

Slot 2 jam 30 mahasiswa 

 66 slot 

 

RUANG LAB SEMESTER GENAP 

Slot 1 sks 

= 160 

menit 

(2,67jam) 

KOMP KIM BHS MP IBM PSG PM PKG 

  3 3  3 9 15  



100 
 

Slot 2 sks 

= 320 

menit 

(5,33jam) 

        

 6 6 6 13 6 6 16  

 

Tabel 3.9. Tabel Studi penggunaan Ruang  Program Studi DIV Ilmu Gizi 

SEMESTER GENAP 

Mata Kuliah Beban SKS Jumlah Jumlah 

Peserta 

Kode 

Teori Praktek Klinik Kelas Lab   

Bahasa Inggris 

Lanjut 
- 2  

 3 130 2/30 (BHS) 

Sosiologi - 

Antropologi Gizi 
1   

3  130 1/30 

Praktek   1   3 130 1/30 (PSG) 

Ilmu Kimia 

Pangan 
1   

3  130 1/30 

Praktek  2   3 130 2/30 (KIM) 

Ilmu Pangan 

Lanjut 
1   

3  130 1/30 

Praktek  1   3 130 1/30 (IBM) 

Ilmu Kesehatan 

Masyarakat 
1   

3  130 1/30 

Praktek  1   3 130 1/30 (PM) 

Manajemen Dasar 1    3 130 1/30 

Praktek  1   3 130 1/30 (PM) 

MKB. Patologi 

Manusia Dasar 
2   

3  130 2/30 

Praktek  1   3 130 1/30 (PSG) 

Ilmu Komunikasi 1    3 130 1/30 

Praktek  1   3 130 1/30 (PKG) 
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Gizi Kulinari 

Dasar 
1   

3  130 1/30 

Praktek  2   3 130 2/30 (PM) 

Teknologi Pangan 1   3  130 1/30 

Praktek  2   3 130 2/30 (IBM) 

Komputer  1    3 130 1/30 

Praktek  1  
 3 130 1/30 

(KOMP) 

Imunologi 2 0  3  130 2/30 

Dietetika Dasar 1   3  130 1/30 

Praktek  2   3 130 2/30 ( PM) 

Survei Konsumsi 

Pangan 
1   

3  130 1/30 

Praktek  1   3 130 1/30 (PM) 

Manajemen 

Sistem 

Penyelenggara-an 

Makanan Institusi 

Dasar 

1   

3  130 1/30 

Praktek  2   3 130 2/30 (MP) 

Pendidikan dan 

Konsultasi Gizi 

Lanjut 

1   

3  130 1/30 

Praktek  2   3 130 2/30 (PKG) 

Farmakologi 2 0  3  130 2/30 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

2   

3  130 2/30 

 

Praktek  1   3 130 1/30 (PM) 

Interaksi Obat dan 

Makanan 
- 1  

 3 130 1/30 (PSG) 
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Pengembangan 

Resep/Formula 
1   

3  130 1/30 

Praktek  1   3 130 1/30 (PSG) 

Manajemen 

Pelayanan Gizi 

Rumah Sakit 

- 1  

 3 130 1/30 (PM) 

Study Kelayakan 

Penyelenggaraan 

Makanan 

1   

3  130 1/30 

Praktek  1   3 130 1/30 (PSG) 

Konsep NCP 1 -   3 130 1/30 

Gizi Olahraga 1   3  130 1/30 

Praktek  1    130 1/30(PM) 

Asuhan Crititical 

III 
1   

 3 130 1/30 

Praktek  1    130 1/30 (PSG) 

Pendidikan dan 

Pelatihan Gizi 
1   

3  130 1/30 

Praktek  1    130 1/30 (PM) 

GMP dan HACCP 

*) 
1   

 3 130 1/30 

Menu Engineering 

*) 
1   

3  130 1/30 

Nutrition 

Promotion *) 
1   

 3 130 1/30 

Kewirausahaan 

Bidang Gizi *) 
1   

3  130 1/30 

Karya Tulis Ilmiah  - 3   3 130 1/30 

 

RUANG KELAS SEMESTER GENAP 

Slot 1jam 30 mahasiswa 
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 66 slot 

Slot 2 jam 30 mahasiswa 

 12 slot 

 

RUANG LAB SEMESTER GENAP 

Slot 1 sks 

= 160 

menit 

(2,67jam) 

KOMP KIM BHS MP IBM PSG PM PKG 

 3    3 18 18 3 

Slot 2 sks 

= 320 

menit 

(5,33jam) 

        

  6 6 6 6  12 6 

 

Keterangan :  

KOMP : Lab Komputer 

KIM :Lab Kimia 

BHS :Lab Bahasa 

MP : Lab Mikrobiologi Pangan 

IBM : Lab Ilmu Bahan Makanan 

PSG : Lab Penilaian Status Gizi 

PM : Lab Penyelenggaraan Makanan 

PKG : Lab Penyuluhan dan Konsultasi Gizi 

 

 

Perhitungan Slot untuk Ruang Kelas 

Kebutuhan Slot Kelas 1jam 

Ganjil Genap 
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D3 Gizi            :  30 D3 Gizi        :  30 

D4 Gizi            :  66 D4 Gizi        :  57 

Total               :   96 Total            :   87 

 

Kebutuhan Slot Kelas 2jam 

Ganjil Genap 

D3 Gizi            : 21 D3 Gizi         :  30 

D4 Gizi            :  12 D4 Gizi         :  66 

Total               :   33 Total            :   96 

 

Slot kelas 1 jam : 48 slot/ ruangan/ 6 hari.  

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 96/48 = 2 kelas 

Slot kelas 2 jam : 24 slot/ ruangan/ 6 hari 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 96/24 = 4 kelas 

Sehingga kebutuhan ruang kelas berjumlah 6 kelas 

 

Perhitungan Lab Komputer (Kode : KOMP) memerlukan 1 kelas lab 

Slot 1 sks : 7 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 6/7 = 0.85 dibulatkan menjadi 1 kelas 

Slot 2 sks  : 15 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 6/15 = 0.4 dibulatkan menjadi – kelas 

Perhitungan Lab Kimia (Kode : KIM ) memerlukan 2 kelas lab 

Slot 1 sks : 7 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 6/7 = 0.85 dibulatkan menjadi 1 kelas 

Slot 2 sks  : 15 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 12/15 = 0.8 dibulatkan menjadi 1 kelas 
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Perhitungan Lab Bahasa (Kode : BHS ) memerlukan 2 kelas lab 

Slot 1 sks : 7 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 6/7 = 0.85 dibulatkan menjadi 1 kelas 

Slot 2 sks  : 15 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 12/15 = 0.8 dibulatkan menjadi 1 kelas 

Perhitungan Lab Mikrobiologi Pangan (Kode : MP ) memerlukan 2 kelas lab 

Slot 2 sks  : 15 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 25/15 = 1.6 dibulatkan menjadi 2 kelas 

Perhitungan Lab Ilmu Bahan Makanan (Kode : IBM ) memerlukan 3 kelas lab 

Slot 1 sks : 7 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 12/7 = 1,71 dibulatkan menjadi 2 kelas 

Slot 2 sks  : 15 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 12/15 = 0.8 dibulatkan menjadi 1 kelas 

Perhitungan Lab Penilaian Status Gizi (Kode : PSG ) memerlukan 6 kelas lab 

Slot 1 sks : 7 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 39/7 = 5,57 dibulatkan menjadi 6 kelas 

Perhitungan Lab Penyelenggaraan Makanan (Kode : PM ) memerlukan 9 kelas lab 

Slot 1 sks : 7 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 45/7 = 6,42 dibulatkan menjadi 6 kelas 

Slot 2 sks  : 15 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 40/15 = 2.67 dibulatkan menjadi 3 kelas 

Perhitungan Lab Penyuluhan dan Konsultasi Gizi (Kode : PKG ) memerlukan 2 kelas lab 

Slot 1 sks : 7 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 9/7 = 1,28 dibulatkan menjadi 1 kelas 

Slot 2 sks  : 15 slot/ ruangan/ 6 hari. 

1 kelas berkapasitas 30 mahasiswa, maka : 12/15 = 0.8 dibulatkan menjadi 1 kelas 
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3.2.2. Studi Fasilitas 

a. Studi Ruang Khusus  

 Ruang Laboratorium  

 Standar Ruangan yang harus dimiliki oleh sebuah laboratorium Gizi 

1. Ruang untuk kegiatan belajar mengajar harus memiliki rasio minimal 2,4 

m2/pengguna. 

2. Ruang persiapan adalah tempat dosen dan staff laboratorium melakukan 

persiapan sebelum melakukan suatu kegiatan. Luas ruangan yang harus 

disediakan kurang lebih 20 m. 

3. Ruang gudang adalah tempat  untuk menyimpan persediaan alat-alat atau 

bahan-bahan yang ada di laboratorium. Minim luas gudang yang harus 

disediakan adalah kurang lebih 20 m. 

4. Ruangan harus memiliki pintu, jendela dan lantai. Pintu laboratorium 

harus lebar agar mudah memasukkan perabot dan pintu juga harus ada 

dua yaitu pintu masuk dan pintu darurat, pintu ini digunakan untuk jalan 

lain apabila terjadi kecelakaan,misalnya kebakaran,kecelakaan kerja,dll. 

Jendela dan ventilasi harus dapat membuka keluar (jika ruangan tanpa 

AC) agar tidak mengganggu kegiatan didalam laboratorium. Lantai 

laboratorium harus rata dan tidak licin agar tidak mudah tebakar. 

 

 Beberapa macam perabot yang harus ada dalam laboratorium 
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a. Meja yang digunakan untuk kegiatan siswa dilaboratorium. Ukuran minim 

tingginya 70 cm, ini dibuat agar mempermudah siswa jika sedang 

menggunakan mikroskop 

b. Kursi mahasiswa tanpa sandaran dengan tinggi kursi 50 cm agar mudah 

dipindahkan dan memungkinkan siswa mudah bergerak. 

c. Meja demonstrasi dengan ukuran tinggi meja 90 cm, dengan panjangnya 

190 -200 cm yang dilengkapi dengan listrik dan bak cuci. Fungsi meja 

demonstrasi untuk melakukan kegiatan jika guru mengajar dengan 

metode demonstrasi. 

d. Meja dinding dibuat secara permanen dengan bagian atas terbuat dari 

keramik dan bagian bawah dibuat lemari dengan pintu kecil yang 

berlubang agar tidak lembab. 

e. Meja kerja guru dengan ukuran minimal tinggi 90 cm, lebar 100 cm, 

panjang 120 cm. 

f. Lemari untuk menyimpan barang-barang dan menjaga agar peralatan lab 

tidak lembab 

 

 Luas Ruang 

a. Luas ruang praktik laboratorium harus memenuhi persyaratan, yaitu : 

1) 1 orang peserta didik memerlukan ruang kerja minimal 2,5 m² 

2) Disediakan ruang kosong antara tembok dan meja kerja sekitar 1.7 m 

untuk memudahkan dan mengamankan sirkulasi alat dan peserta didik di 

laboratorium. 
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3) Jarak antara ujung meja yang berdampingan sebaiknya tidak kurang dari 

1.5 m, sehingga peserta didik dapat bergerak leluasa pada waktu bekerja 

dan pada waktu pindah atau memindahkan alat (bahan) dari satu tempat ke 

tempat lain. 

4) Luas ruang harus sebanding dengan banyaknya peserta didik dan jenis 

pendidikan. 

 

- Ruang-ruang khusus : 

 

b. Studi Kebutuhan Luas Ruang 

 

Tabel 3.10. Tabel Studi Kebutuhan Luas Ruang 

Nama Ruang Kapasitas 
Standa

rt 
PERHITUNGAN 

TOTA

L 

SUM

BER 

I/

O 

Kegiatan Utama 

Ruang kelas 

kecil 

32 orang – 

6 unit 

2 m² / 

orang 

32 x 2 m²  = 64 m² 

Sirkulasi 30% = 64 m² +  

30% = 83,2m² 

83,2m² x 6 unit = 499.2 

m² 

499.2 

m² 
SBR i 

Ruang 
Bimbingan 

15 orang – 
1 unit 

2 m² / 
orang 

15 orang x 2 m²  = 30 
m²   

Sirkulasi 30%  = 30 m² + 

+  30%  
 

39 m²   SBR 
i 

Laboratorium 

Komputer 

30 orang –

1 unit 

 

2 m² / 

orang 

30 orang x 2 m²  = 

60m²  

Sirkulasi 30%  = 60m² 

78 m² SBR i 
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+ +  30% = 78 m²   

Lab Kimia (2 

unit) 

ruang 

peserta 

didik : 30 

orang –1 

ruang 

 

Meja Lab (8 meja) x 3 

m² x 0,9 m²  = 21,6m² 

Kursi (30 siswa) x 0,16 

m² = 4,8 m² 

Kursi dosen (1 dosen) 

x 0.2 m² = 0.2 m² 

Meja kerja (1 meja) x 

1,35 m² = 1,35 m² 

Lemari asam = 0,72 m² 

Meja dinding = 2,16 m² 

Rak = 1,125 m² 

Sirkulasi 300%  =  

31,955m² +  300% = 

127,82m²  

352,6 

m² 

SBR i 

ruang 

pengelola 

lab = orang 

–1 ruang 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² 

+  30% = 15,6m²   

  

Ruang 

kerja dan 

persiapan 

dosen = 

orang –1 

ruang 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² 

+  30% = 15,6m²   

  

Ruang 

penyimpan

an alat –1 

ruang 

 

Lemari alat (4) x 0,54 

m² = 2,16 m² 

Sirkulasi 300%  =  2,16 

m²+  300% = 8,64m² 

  

Ruang 

penyimpan

an bahan –

1 ruang 

 

Lemari Bahan (4) x 

0,54 m² = 2,16 m² 

Sirkulasi 300%  =  2,16 

m²+  300% = 8,64m² 

 

  

Luas Lab 

Kimia  

127,82m² + 15,6m²  + 15,6m²  + 

8,64m² + 8,64m² = 176,3 m² 
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@176,3 m²x 2 unit = 352,6 m² 

Lab Bahasa 
30 orang –

2 unit 
 

Meja (30 siswa) x 0,3 

m² = 9 m² 

Kursi (30 siswa) x 0,2 

m² = 6 m² 

Meja dosen 0.54 m² 

Kursi dosen 0,2 m² 

Sirkulasi 250%  =  

15,74m² +  250% = 

55,39m²   

 

@54,39m²  x 2unit = 

110,18 m²   

110,1

8 m²   
SBR i 

Lab 

Mikrobiologi 

Pangan (2 

unit) 

ruang 

peserta 

didik : 30 

orang –1 

unit 

2.5 m² 

/ orang 

Meja Lab (8 meja) x 3 

m² x 0,9 m²  = 21,6m² 

Kursi (30 siswa) x 0,16 

m² = 4,8 m² 

Kursi dosen (1 dosen) 

x 0.2 m² = 0.2 m² 

Meja kerja (1 meja) x 

1,35 m² = 1,35 m² 

Lemari (4unit) x 1,8m x 

0,5m = 3,6 m² 

Meja dinding = 5,7 m x 

0,5 m = 2,85 m² 

Sirkulasi 300%  =  

34,4m² +  300% = 

137,6m²  

372,1

6 m² 

SBR i 

ruang 

pengelola 

lab = orang 

–1 ruang 

12m²/ 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² 

+  30% = 15,6m²   

  

Ruang 

kerja dan 

persiapan 

dosen = 

orang –1 

ruang 

12m²/ 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² 

+  30% = 15,6m²   

  

Ruang 

penyimpan
 

Lemari alat (4) x 0,54 

m² = 2,16 m² 
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an alat –1 

ruang 

Sirkulasi 300%  =  2,16 

m²+  300% = 8,64m² 

Ruang 

penyimpan

an bahan –

1 ruang 

 

Lemari Bahan (4) x 

0,54 m² = 2,16 m² 

Sirkulasi 300%  =  2,16 

m²+  300% = 8,64m² 

  

Luas Lab 

Mikrobiolo

gi Pangan 

137,6m² + 15,6m²  + 15,6m²  + 

8,64m² + 8,64m² = 186,4 m² 

 

@186,4 m²²x 2 unit = 372,16 m² 

  

Lab Ilmu 

Bahan 

Makanan (3 

unit ) 

ruang 

peserta 

didik : 30 

orang – 1 

unit 

2.5 m² 

/ orang 

32 orang x 2,5 m² = 80 

m² 

Sirkulasi 30%  =  80 m²+ 

+  30% = 104m²   

444,4

8 m² 

SBR i 

ruang 

pengelola 

lab = orang 

–1 ruang 

12m²/ 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² 

+  30% = 15,6m²   

  

Ruang 

kerja dan 

persiapan 

dosen = 

orang –1 

ruang 

12m²/ 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² 

+  30% = 15,6m²   

  

Ruang 

penyimpan

an alat –1 

ruang 

 

Lemari alat (6) x 0,54 

m² = 3,24 m² 

Sirkulasi 300%  = 3,24 

m² +  300% = 12,96m² 

  

  

Luas Lab 

Ilmu Bahan 

Makanan 

104m²  + 15,6m²  + 15,6m²  + 

12,96m² = 148,16 m² 

 

@148,16 m² x 3 unit = 444,48 

m² 

  

Lab Penilaian 

Status Gizi (6 

unit ) 

ruang 

peserta 

didik : 30 

orang –1 

unit 

2.5 m² 

/ orang 

32 orang x 2,5 m² = 80 

m² 

Sirkulasi 30%  =  80 m²+ 

+  30% = 104m²   

888,8

9 m² 
SBR i 
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ruang 

pengelola 

lab = orang 

–1 ruang 

12m²/ 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² 

+  30% = 15,6m²   

  

Ruang 

kerja dan 

persiapan 

dosen = 

orang –1 

ruang 

12m²/ 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² 

+  30% = 15,6m²   

  

Ruang 

penyimpan

an alat –1 

ruang 

 

Lemari alat (6) x 0,54 

m² = 3,24 m² 

Sirkulasi 300%  = 3,24 

m² +  300% = 12,96m² 

  

  

Luas Lab 

Penilaian 

Status Gizi 

104m²  + 15,6m²  + 15,6m²  + 

12,96m² = 148,16 m² 

 

@148,16 m² x 6 unit = 888,89 

m² 

  

Lab 

Penyelenggar

aan Makanan 

( 9 unit ) 

ruang 

peserta 

didik : 30 

orang – 1 

unit 

2.5 m² 

/ orang 

32 orang x 2,5 m² = 80 

m² 

Sirkulasi 30%  =  80 

m²+ +  30% = 104m²   

1.333,

44 m² 

SBR i 

ruang 

pengelola 

lab = orang 

–1 ruang 

12m²/ 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² 

+  30% = 15,6m²   

  

Ruang 

kerja dan 

persiapan 

dosen = 

orang –1 

ruang 

12m²/ 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² 

+  30% = 15,6m²   

  

Ruang 

penyimpan

an alat –1 

ruang 

 

Lemari alat (6) x 0,54 

m² = 3,24 m² 

Sirkulasi 300%  = 3,24 

m² +  300% = 12,96m² 

  

  

Luas Lab 104m²  + 15,6m²  + 15,6m²  +   
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Penyeleng

garaan 

Makanan 

12,96m² = 148,16 m² 

 

@148,16 m² x 9 unit = 1.333,44 

m² 

Lab 

Penyuluhan 

dan Konsultasi 

Gizi (2 unit) 

ruang 

peserta 

didik : 30 

orang –1 

unit 

2.5 m² 

/ orang 

32 orang x 2,5 m² = 80 

m² 

Sirkulasi 30%  =  80 m²+ 

+  30% = 104m²   

@104m²   

296,3

2 m² 

SBR i 

ruang 

pengelola 

lab = orang 

–1 ruang 

12m²/ 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² 

+  30% = 15,6m²   

  

Ruang 

kerja dan 

persiapan 

dosen = 

orang –1 

ruang 

12m²/ 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² 

+  30% = 15,6m²   

  

Ruang 

penyimpan

an alat –1 

ruang 

 

Lemari alat (6) x 0,54 

m² = 3,24 m² 

Sirkulasi 300%  = 3,24 

m² +  300% = 12,96m² 

  

  

Luas Lab 

Penyuluha

n dan 

Konsultasi 

Gizi 

104m²  + 15,6m²  + 15,6m²  + 

12,96m² = 148,16 m² 

 

@148,16 m² x 2 unit = 296,32 

m² 

  

TOTAL Luas besaran ruang Kegiatan Utama 
4601,4

7 m²   
 

 

Kegiatan Administrasi 

Ruang 

Direktur 

1 orang –1 

unit 

18 m² / 

orang 

18 m² x 1 = 18 m² 

Sirkulasi 30%  =  18 m² 

+  30% = 23,4m²   

23,4m²   

SBR i 

Ruang 

Pembantu 

Direktur I 

1 orang –1 

unit 

15 m² / 

orang 

15m² x 1 = 15 m² 

Sirkulasi 30%  =  15 m² 

+  30% = 19,5m²   

19,5m²   

SBR i 

Ruang 1 orang –1 

unit 

15 m² / 

orang 

15m² x 1 = 15 m² 

Sirkulasi 30%  =  15 m² 

19,5m²   
SBR i 



115 
 

Pembantu 

Direktur II 

+  30% = 19,5m²   

Ruang 

Pembantu 

Direktur III 

1 orang –1 

unit 

15 m² / 

orang 

15m² x 1 = 15 m² 

Sirkulasi 30%  =  15 m² 

+  30% = 19,5m²   

19,5m²   

SBR i 

Ruang 

Koordinator 

Unit  

Penelitian dan 

Pengembanga

n 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang 

Koordinator 

Unit 

Pengabdian 

Masyarakat 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang 

Koordinator 

Unit 

Penjaminan 

Mutu 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang 

Koordinator 

Tata Usaha, 

Humas, 

Kepegawaian 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang Kepala 

Sub Bagian 

Tata Usaha 

1 orang –1 

unit 

4 m² / 

orang 

4m² x 1 = 4 m² 

Sirkulasi 30%  = 20m² +  

30% = 5.2m²   

5.2m²   

SBR i 

Ruang 

Koordinator 

Rumah 

Tangga dan 

Penyusunan 

Anggaran 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang 

Koordinator 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

15,6m²   
SBR i 
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Keuangan 30% = 15,6m²   

Ruang 

Administrasi 

Kemahasiswa

an 

1 Kabag 
12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

4 staff 
4 m² / 

orang 

4m² x 4 = 16 m² 

Sirkulasi 30%  = 16m² +  

30% = 20.8m²   

20.8m²   

SBR i 

Ruang 

Administrasi 

kegiatan 

Akademik 

1 Kabag 
12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

4 staff 
4 m² / 

orang 

4m² x 4 = 16 m² 

Sirkulasi 30%  = 16m² +  

30% = 20.8m²   

20.8m²   

SBR i 

Ruang 

Administrasi 

Keuangan 

1 Kabag 
12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

4 staff 
4 m² / 

orang 

4m² x 4 = 16 m² 

Sirkulasi 30%  = 16m² +  

30% = 20.8m²   

20.8m²   

SBR i 

Ruang 

Administrasi 

surat 

menyurat 

1 orang –1 

unit 

4 m² / 

orang 

4m² x 4 = 16 m² 

Sirkulasi 30%  = 16m² +  

30% = 20.8m²   

20.8m²   

SBR i 

Ruang Ka. 

Sub Unit 

Kepegawaian 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang Ka. 

Sub Rumah 

Tangga 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang Ka. 

Sub Unit 

Transportasi 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang Ka. 

Unit Alumni 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang Ka. 

Unit Layanan 

Pengadaan 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang 

Hubungan 
1 Kabag 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

15,6m²   
SBR i 
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Masyarakat 

(Humas) 

30% = 15,6m²   

2 staff 
4 m² / 

orang 

4m² x 2 = 8 m² 

Sirkulasi 30%  = 8m² +  

30% = 10.4m²   

10.4m²   

SBR i 

Ruang Ka. 

Unit bag.Kerja 

sama 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang 

Ka,Jurusan 

Gizi 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang 

Sekretaris 

Jurusan 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang 

Kaprogdi D3 

Gizi 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang 

Sekretaris 

Progdi D3 Gizi 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang 

Kaprogdi D4 

Gizi 

1 orang –1 

unit 

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

Ruang 

Sekretaris 

Progdi D4 Gizi 

1 orang –1 

unit  

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

TOTAL Luas besaran ruang Kegiatan Akademik  
497,9 

m²   
 

 

Kegiatan Penunjang 

Hall 395 0rang 

0.8 – 2 

m² / 

orang  

(½ x 790orang ) x 2 m² = 

395 0rang x 2 m²=  790m² 

Sirkulasi 60%  = 790 m² 

+  60% = 1.264m²     

1.264m

²     
AP i 
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Ruang 

Informasi/ 

Receptionist  

3 orang –1 

unit 

2 m² / 

orang 

2m² x 3 = 6 m² 

Sirkulasi 30%  = 6 m² +  

30% = 7,8m² = 8 m²  

8 m²   

 i 

Aula 

Serbaguna 
500 

2 m² / 

orang 

2m² x 500 = 1000 m² 

Sirkulasi 30%  = 1000 

m² +  30% = 1300m²  

1300m² 

SBR i 

Ruang Dosen 
21 orang –

1 unit 

4 m² / 

orang 

4m² x 21 = 82 m² 

Sirkulasi 30%  = 82 m² +  

30% = 109,2 m² 

109,2 

m² SBR i 

Ruang 

Koordinator 

Laboratorium 

1 Koord. 

Lab  

12 m² / 

orang 

12m² x 1 = 12 m² 

Sirkulasi 30%  = 12 m² +  

30% = 15,6m²   

15,6m²   

SBR i 

9 

penanggun

g jwb Lab 

4 m² / 

orang 
4m² x 9 = 36 m² 

Sirkulasi 30%  = 36m² +  

30% = 46.8m²   

46.8m²   

SBR i 

18 Tenaga 

bantu Lab 

4 m² / 

orang 

4m² x 18 = 72 m² 

Sirkulasi 30%  = 72m² +  

30% = 93,6m²   

93,6m 

SBR i 

Ruang tamu  20 m² 20 m² 20 m² NAD i 

Ruang rapat 

besar 

50 orang –

1 unit 

2 m² / 

orang 

2m² x 50 = 100 m² 

Sirkulasi 30%  = 100m² 

+  30% = 130m²   

130m²   

NAD i 

Ruang rapat 

kecil 

20 orang –

1 unit 

2 m² / 

orang 

4m² x 20 = 80 m² 

Sirkulasi 30%  = 80m² +  

30% = 104m²   

104m²   

NAD i 

Ruang Badan 

Perwakilan 

Mahasiswa 

(BPM) 

10 orang –

1 unit 

3 m² / 

orang 

3m² x 10 = 30 m² 

Sirkulasi 30%  = 30m² +  

30% =39 m²   

39 m²   

SB i 

Ruang  Badan 

Eksekutif 

Mahasiswa 

(BEM) 

10 orang –

1 unit 

3 m² / 

orang 

3m² x 10 = 30 m² 

Sirkulasi 30%  = 30m² +  

30% = 39m²   

39 m²   

SB i 

Ruang 

Himpunan 

Mahasiswa 

Jurusan ( 

HIMA) 

10 orang –

1 unit 

3 m² / 

orang 

3m² x 10 = 30 m² 

Sirkulasi 30%  = 30m² +  

30% = 39m²   

39 m²   

SB i 
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Ruang Unit 

Kegiatan 

Mahasiswa 

10 orang –

1 unit 

3 m² / 

orang 

3m² x 10 = 30 m² 

Sirkulasi 30%  = 30m² +  

30% = 39m²   

39 m²   

SB i 

Ruang rapat 

mahasiswa 

15 orang –

1 unit 

3 m² / 

orang 

3m² x 15 = 45 m² 

Sirkulasi 30%  = 45m² +  

30% = 58,5m²   

58,5m²   

SB i 

Ruang Arsip 
5 orang –1 

unit 

3 m² / 

orang 

3m² x 5 = 15 m² 

Sirkulasi 30%  = 15m² +  

30% = 19.5m²   

19.5m²   

NAD i 

Klinik 
7 orang –1 

unit 

3.5 m² 

/ orang 

3,5m² x 7 = 24,5 m² 

Sirkulasi 30%  = 24,5m² 

+  30% = 31,85m²   

31,85m

²   NAD i 

Ruang 

bimbingan 

konseling 

1 orang - 

2unit  

15 m² / 

orang 

15m² x 2 = 30 m² 

Sirkulasi 30%  = 30m² +  

30% = 39m²   

39m²   

NAD i 

Perpustakaan 

(100 mhs) 

Kepala 

Perpustaka

an 

5.4 m² 
5,4m² x 1 = 5,4 m² 

Sirkulasi 30%  = 5,4 m² 

+  30% = 7,02m²   

7,02m²   
SBR i 

Asisten 

Pustakawan 
4.5 m² 

4,5m² x 1 = 4,5 m² 

Sirkulasi 30%  = 4,5 m² 

+  30% = 5,85m²   

5,85m²   

SBR i 

Staff (2 

orang) 
2 m² 

2m² x 2 = 4 m² 

Sirkulasi 30%  = 4 m² +  

30% = 5,2 m²   

5,2 m²   

SBR i 

Diskusi area 

(100 mhs) 

2 m² / 

tempat 

duduk 

2m² x100 = 200 m² 

Sirkulasi 30%  = 200 m² 

+  30% = 260m²   

260m²   

SBR i 

Area 

multimedia 

(3 meja) 

3 m² / 

meja 

3m² x3 = 9 m² 

Sirkulasi 30%  = 9 m² +  

30% =11.7 m²   

11.7 m²   

SBR i 

Kantin 100 orang 
2 m² / 

orang 

2m² x100 = 200 m² 

Sirkulasi 30%  = 200 m² 

+  30% = 260m²   

260m²   

NAD i 

Koperasi 

Mahasiswa 

2 staff 
2 m² / 

orang 

2m² x2 = 4 m² 

Sirkulasi 30%  = 4 m² +  

30% = 5,2 m²   

5,2 m²   

SB i 

8 
2 m² / 

orang 

2m² x8 = 16 m² 

Sirkulasi 30%  = 16 m² +  

30% = 20,8m²   

20,8m²   

SB i 
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Bank 

4 ( 2 teller 

dan 2 

customer 

service) 

30 m² 
30m² x4 = 120 m² 

Sirkulasi 30%  = 120 m² 

+  30% =156 m²   

156 m²   

NAD i 

ATM Center 2 unit 
2 m² / 

unit 

2m² x 2 = 4 m² 

Sirkulasi 30%  = 4 m² +  

30% = 5,2m²   

5,2m²   

SB i 

Mushola 
Kapasitas 

25 

0,6 m² 

/ orang 

0.6m² x 25  =  13 m² 

Sirkulasi 30%  =13 m² +  

30% = 16,9m²   

16,9m²   

AS i 

Ruang pantry 2 
1,3-1,9 

m² 

1,9 m² x 2 = 3,8 m² 

Sirkulasi 30%  =  3,8m² 

+  30% = 4,94m²   

4,94m²   

NAD i 

Ruang Genset 1 15 m² 15 m² 15 m² AS i 

Ruang 

plumbing 
1 30 m² 30 m² 

30 m² 
AS i 

Ruang 

keamanan  

2 orang - 

1unit 
6 m² 6 m² x 2 = 12 m² 

12 m² 
AS i 

pos satpam 
1 orang - 

2unit 

5 m²/ 

unit 
5 m² x 2unit = 10 m² 

10 m² 
AS i 

Ruang 

pengolahan 

air limbah 

1 30 m² 30 m² 

30 m² 

AS i 

Gudang 1unit 3x3 9 m² 9 m²  i 

Toilet 
6orang, 

3unit 

2m²/ 

WC 

1,6 m²/ 

urinoir 

0.9 

m²/was

tafel  

Wanita : 4 WC + 4 
wastafel = (4x2) + 
(4x0.9) = 11,6 
Pria : 2 WC + 4 urinoir + 
2 wastafel = (2x2) + 
(4x1,6) + (2x0.9) = 12,2 
Total = 11,6 x 4unit + 
12,2 x 4unit = 95,2 

=96m² 

96m² 

NAD i 

Ruang trafo  4x6 24 m² 24 m²  i 

Ruang panel  6x6 36 m² 36 m²  i 

Ruang 

Cleaning 

Service 

5 orang, 

2unit 

2m²/ 

orang 

(5 orang x 2m² ) x 2unit 

= 20 m² 

20 m² 

 

i 
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TOTAL Luas besaran ruang Kegiatan Penunjang 
4.258,

64m²  

 

 

 

c. Perhitungan Area Parkir  

Asumsi total pelaku Akademi Gizi adalah 903 orang ( Mahasiswa = 780 

orang, Staff, admin = 59 orang , pengelola dan dosen = 64 orang) 

- Mahasiswa 

Asumsi pengguna : 

o mobil 30% = 30% x 780 orang = 234 orang 

o  pengguna motor 50% = 50%  x 780 orang = 390 orang  

o Pengguna pengendara umum, diantar dan pejalan kaki 20% = 20%  

x 780 orang = 156 orang 

a. Asumsi perhitungan parkir mobil :  

o 1 mobil untuk 1 orang (70%) =  234 orang x 70% = 163,8 

dibulatkan menjadi 164 mobil  

o 1mobil untuk 2 orang (30%) = (234 orang / 2 ) x 30% = 35.1 

dibulatkan menjadi 35 mobil 

o Jumlah parkir yang dibutuhkan adalah 199 mobil 

o Karena mahasiswa tidak semianya kuliah dalam waktu yang 

bersamaan, maka diasumsikan 2/3 x 199 mobil = 132,6 

dibulatkan menjadi 133 mobil 

Sehingga 133 mobil x  12,5 m² =  1662,5 m² dibulatkan 

menjadi 1.663 m² 

b. Asumsi perhitungan parkir motor :  

o 1 motor untuk 1 orang ( 65 % ) = 390 orang x 65% = 253.5 

dibulatkan menjadi 254 motor 

o 1 motor untuk 2 orang ( 35 % ) = (390 orang/2) x 35% = 68.25 

dibulatkan menjadi 68 motor 
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o Jumlah parkir yang dibutuhkan adalah 322 motor 

o Karena mahasiswa tidak semianya kuliah dalam waktu yang 

bersamaan, maka diasumsikan 2/3 x 322 motor = 214,66 

dibulatkan menjadi 215 motor 

Sehingga 215 motor x 2  m² =  430 m² 

- Staff dan Admin 

Asumsi pengguna : 

o Mobil 10% = 10% x 59 orang = 5,9 orang dibulatkan menjadi 6 

orang 

jika 1mobil 2 orang maka (  6 orang / 2) x 12.5 m² =  37,5 m² 

o  motor 70% = 70% x 59 orang = 41,3 dibulatkan menjadi 41 orang  

jika 1 motor 1 orang maka 41 motor x 2  m² =  82 m² 

o pengendara umum, diantar dan pejalan kaki 25% =  25%  x 59 

orang =  14.75 dibulatkan menjadi 15 orang 

 

- Pengelola dan Dosen  

o Mobil 70% = 70% x 64 orang = 44,8 orang dibulatkan menjadi 45 

orang 

Karena Dosen dan pengelola ada yang datang dan pergi dari 

Akademi Gizi , maka diasumsikan 2/3 x 45 orang = 30 mobil 

Sehingga 30 mobil x  12,5 m² =  375 m²  

o motor 25% = 25% x 64 orang = 16 orang 

Karena Dosen dan pengelola ada yang datang dan pergi dari 

Akademi Gizi , maka diasumsikan 2/3 x 16 orang = 10,67 motor 

dibulatkan menjadi 11 motor 

jika 1 motor 1 orang maka 11 motor x 2  m² =  22 m² 

o pengendara umum, diantar 5% =  5%  x 49 orang =  2.45 

dibulatkan menjadi 2orang 
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-Sirkulasi untuk area parkir 100%  

Total Luas area Parkir =  1.663 m² +  430 m²  + 37,5 m² + 82 m² + 375 

m² +  22 m²=  2609.5 m² 

Sirkulasi 100% = 2609.5 m² + 2609.5 m² = 5.219 m² 

Asumsi parkir basement adalah 50%, sehingga 50% x 5.219 m² = 

2609.5 m² 

c. Fasilitas olahraga outdoor  

- Basket 

Luas lapangan standart  = 28 m x 15 m = 420 m2  

Luas total lapangan Basket = 420 m2 + sirkulasi 30 % = 546 m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Voli  

Luas lapangan standart  = 18 m x 9 m = 162 m2  

Luas total lapangan Basket = 162m2 + sirkulasi 30 % = 211 m2  

-  

Gambar x.Lapangan Baskey 
Sumber : 

howtoplayingbasketball.blogspot.com  
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Total Luas Fasilitas Indoor 

-  Fasilitas Kegiatan Utama    : 4.601,47 m² 

- Fasilitas Administrasi dan pengelolaan : 497,9 m² 

- Fasilitas Penunjang dan Service   : 4.258,64m²  + 

      TOTAL  : 9.358,01 m²   

  Sirkulasi antar bangunan 10%        935,801 + 

TOTAL : 10.293,811 m²   

 

Total Luas Fasilitas Outdoor 

-  Fasilitas Parkir       :  2609.5 m² 

- Lapangan Basket     :    546 m2 

- Lapangan Voli     :    211 m2        + 

TOTAL  :  3.366,5 m2 

 

Luas Total : 10.293,811 m²    + 3.366,5 m2= 13.660,311 m2 dibulatkan 

menjadi 13.660m2 

Gambar x.Lapangan Voli 
Sumber : bollvoly.blogspot.com 
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KEBUTUHAN LUAS LAHAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTA SEMARANG BAGIAN 

WILAYAH KOTA II ( KECAMATAN GAJAHMUNGKUR DAN KECAMATAN 

CANDISARI) TAHUN 2000 – 2010  

Lokasi Tapak Jalan Lompo Batang ( jalan Lokal Sekunder) 

 KDB pada lokasi tersebut adalah 50% ( lima puluh perseratus ) 

 KLB Bangunan Pendidikan maksimal 3 lantai  dengan KLB pada lokasi 

tersebut adalah 1,5  

 GSB = 17 m 

Total Luas Bangunan = 10.293,811 m²   

Total Luas Fasilitas Outdoor = 3.366,5 m²   

Luas lahan bangunan = total luas bangunan = 10.293,811 m²   
     KLB   1,5 

       = 6.862,5 m²   

Luas Lantai Dasar = 50% x 6.862,5 m²  = 3.431,25 m²   

Luas Open Space / Ruang Terbuka = Luas Lahan – Luas Lantai Dasar  

= 3.431,25 m²   

Sisa luas bangunan = 10.293,811 m²  – 3.431,25  m²   

= 6.862,561 m²    

 Total Luas Lahan = Luas lt Dasar + Luas Open space + Luas fas. Outdoor  

= 3.431,25 m²   + 3.431,25 m²   + 3.366,5 m2 

= 10.229 m²   

∑ Lantai =  10.293,811 m²   = 3,1 dibulatkan menjadi 3 lantai 

3.431,25 m²   
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3.2.  Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.3.1. Pendekatan Studi Sistem Struktur & Enclosure 

  Akademi ilmu gizi ini merupakan bangunan pendidikan yang bertingkat dan 

membutuhkan struktur yang kuat agar dapat menahan beban dari kegiatan di dalam bangunan tersebut. 

Dalam pendekatan system struktur, dibedakan menjadi 3  sistem ;  

Tabel 3.11. Tabel Pendekatan Studi Sistem Struktur & Enclosure 

Upper Structure (Struktur atas ) 

Upper Structure adalah struktur yang terletak di bagian paling atas bangunan dan 

berguna untuk menutupi struktur-struktur di bawahnya. 

Fungsi utama struktur tersebut yakni untuk melindungi bangunan dari perubahan 

cuaca baik panas, hujan, salju, petir, angin, debu, dan sebagainya. Struktur ini juga 

memiliki fungsi proteksi untuk menutupi ruangan yang berada di bawahnya, menahan 

radiasi panas yang berlebihan, mencegah tampias hujan, dan mengurangi pergerakan 

angin. Pada perkembangannya, struktur ini mempunyai peranan penting dalam 

mempengaruhi estetika suatu bangunan. 

Atap Keterangan 

Dak Beton 

Atap dak beton pada umumnya berbentuk datar. Berbahan dasar 

campuran pasir, semen dan batua pecah/split yang 

diberi tulangan baja lalu dicor langsung pada lokasi. 

Sekarang juga ada jenia stap dak beton yang 

berbentuk panel-panel yang dicetak terlebih dahulu, 

sehingga pemasangannya lebih mudah. 

 

Kelebihan : 

 Permukaan yang datar bisa difungsikan sebagai 

lantai. 

 Tergolong atap yang kuat dan tidak mudah rusak, 

terhadap cuaca dan terpaan angin. 

 Mudah dalam pembersihan karena kita bisa dnegan 

mudah berdiri di atas permukaan dak beton 
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 Lebih hemat biaya perawatan 

 Mampu menahan panas sinar matahari sengan baik. 

Dak beton biasanya memiliki ketebalan yang cukup 

sehingga mampu meredam panas matahari dengan 

lebih baik. 

 Termasuk atap yang tahan terhadap api sehingga 

tidak mudah terbakar 

 Kekedapan air tergolong baik 

 Finishing mudah, seperti penggunaan  cat.  

Kekurangan : 

 Proses pengerjaan tergolong rumit. Perlu 

perhitungan yang benar-hbenar matang bahkan 

pada saat pembuatan bangunan 

 Tergolong atap dengan biaya yang mahal 

 Meninggalkan banyak limbah (begesting). 

 Mudah terserang lumut jika tidak sering 

dibersihkan. 

 Berat material memberi beban berlebih kepada 

struktur bangunan  

Space Frame 

Space Frame System adalah suatu sistem konstruksi 

rangka ruang dengan suatu sistemsambungan antara 

batang / member satu sama lain yang 

menggunakan bola baja / ball joint sebagai sendi 

penyambungan dalam bentuk modul-modul segitiga 

sehingga Space Frame ini mudah untuk dipasang, 

dibentuk dan dibongkar kembali dan pelaksanaannya 

dapat dilakukan dengan cepat. 

Seluruh komponen Space Frame ini sudah dapat 

diproduksi di dalam negeri. Space Frame ini juga 

merupakan media desain seperti 

bentukpyramid, dome dan lainnya, terutama 

untuk bentangan besar dan lebar yang memerlukan 

ruang bebas kolom seperti untuk 

bangunan hangar,stadion, pabrik dan skylight. 



128 
 

Kelebihan : 

 Space frame dapat digunakan untuk bentang yang 

panjang 

 Sistem kontruksi space frame sangat ringan 

 Space frame dapat diterapkan dalam bentuk atap 

apa pun 

 Umur sistem relatif lebih panjang 50-100 tahun 

 Lebih menarik jika dilihat dari segi estetika 

 Harga lebih efisien dengan bentang panjang 

Roof Garden  
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Detail roof garden 
Sumber : jakgreenwall.blogspot.com 

Taman atap (Roof Garden) adalah taman yang dibuat di 

atap sebuah bangunan (bisa berupa 

rumah atau gedung). Perkembangan kawasan 

perkotaan yang padat dengan lahan terbatas dan makin 

munculnya kesadaran akan lingkungan sehat dan 

hijau, roof garden menjadi salah satu pilihan. 

Ada beberapa manfaat roof garden, yaitu: 

 Sebagai kontrol suhu (roof garden berfungsi sebagai 

insolasi dan menyerap radiasi matahari sehingga 

dapat menurunkan suhu lingkungan yang akhirnya 

menurunkan konsumsi energi) 

 Manfaat hidrologis (roof garden membatasi air hujan 

yang terbuang, karena ditampung pada tanah/media 

tanam dan tanaman yang tumbuh pada atap 

bangunan), selain itu dapat berfungsi sebagai 

pengontrol kecepatan dan banyaknya aliran air 

melewati atap). 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj919uBn_rOAhUZTo8KHfSYDccQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fjakgreenwall.blogspot.com%2F2015%2F03%2Froof-garden-taman-atap.html&psig=AFQjCNECJYesjYWkvFeWEerhqhUgb_bJTg&ust=1473234069256841
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 Keindahan arsitektur 

Baja ringan 

Baja ringan adalah baja yang berkualitas tinggi dan 

ringan, namun  kekuatan baja tersebut tidak kalah 

dengan baja konvensional. Ketebalan pada baja ringan 

ditentukan oleh fungsinya. Penggunaan rangka baja 

ringan belum polpuler di Indonesia. Sehingga banyak 

masyarakat Indonesia yang enggan untuk 

menggunakan rangka atap baja ringan ini. Padahal 

sebenarnya, rangka ini sangat cocok untuk digunakan 

di wilayah Indonesia yang cenderung rawan terjadinya 

gempa.  

Kelebihan : 

 Biaya terpasang atap baja ringan termasuk kelas 

menengah 

 Pemasangan rangka atap baja ringan sangat 

cepat dibandingkan material atap yang lain 

 pemakaian material baja ringan tahan terhadap 

rayap/kumbang 

 pemakaian material baja ringan dapat sampai 

dengan bentang bebas bisa sampai 16 m' 

 Beban struktur baja ringan lebih ringan jadi 

untuk beban struktur dibawahnya dapat lebih 

hemat 

 Material rangka atap baja ringan Tidak perlu 

perawatan sebab baja ringan sudah tahan karat 

 Lebih ramah lingkungan sebab bahan baku baja 

ringan tidak merusak hutan 

 Pada umur kira-kira 15 tahun atau lebih atap 

baja ringan semakin lebih murah sebab tidak 

ada penggantian rangka atap 

Plafond Keterangan 

Klasiboard 

Kalsiboard adalah panel kalsium silikat yang 

menggunakan serat selulosa sebagai sebagai penguat. 

Pengeringan kalsiboard melalui proses auto claving, 

yang menjadikan panel sangat stabil, hampir tidak 

mengalami muai susut oleh lembab maupun panas.  

Kalsiboard merupakan bahan material plafon yang 

biasa digunakan untuk rumah-rumah tinggal karena 

atap rumah tidak sebagus dengan atap hotel. Sehingga 

untuk mencegah agar plafon awet menggunakan 
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kalsiboard. Tapi jika rumah bisa dipastikan mempunyai 

atap yang bagus dan tidak mungkin bocor bisa gunakan 

gypsum.  

 

Kelebihan Kalsiboard 

1. Kalsiboard tidak mengandung bahan asbes 

yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga 

bahan ini tidak getas.  

2. Ketebalan bahan ini sangat bervariatif mulai dari 

3 mm sampai dengan 20 mm.  

3. Untuk proses penyambungan lebih mudah 

karena terdapat karena ada bagian yang lebih 

tipis pada bagian tepi (recessed) sehingga 

penggunaan compound lebih sedikit.  

4. Kalsiboard secara structural tidak akan rusak 

atau lapuk pada kondisi basah atau lembab.  

5.  Kalsiboard lebih mudah dibersihkan dari noda 

air jika terkena air sehingga pemeliharaan 

material ini lebih mudah 

6. Kalsiboard mampu dilengkungkan hingga 

kelengkungan tertentu sehingga bisa untuk 

desain-desain plafon yang lengkung. 

Kelemahan Kalsiboard 

1.  Kalsiboard memiliki kembang susut tinggi 

sehingga mudah sekali retak rambut. Saat 

musim hujan mengembang dan saat musim 

kemarau menyusut 

2. Pada sambungan nat tidak sempurna sehingga 

akan menimbulkan retak rambut pada 

sambungan. 

3. Membutuhkan rangka yang lebih kuat 

4. Harga mahal. 

Plafon Gypsum 

Plafon merupakan bagian terpenting dari interior 

bangunan karena dinilai akan memberikan nilai jual 

terhadap bangunan. Berdasarkan pengalaman di 

lapangan, kebanyakan untuk bangunan-bangunan 

komersil seperti hotel, rumah sakit dan sebagainya 

menggunakan gypsum karena dinilai lebih rapi dan 

permukaan lebih halus. Untuk area basah seperti kamar 

mandi biasanya menggunakan gypsum jenis WR (water 
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resistance) sehingga terkena air pun tidak akan 

mengalami kerusakan. Sekedar informasi bukan 

maksud untuk promosi merk gypsum yang biasa 

digunakan dipasaran diantaranya adalah elephant, 

jayaboard, knauf, dan sebagainya. 1 lembar gypsum 

biasanya tersedia dalam ukuran 1,2x2,4 m dan 

ketebalan dari 9-15 mm namun idealnya yang biasa 

digunakan adalah tebal 9 mm. 

 

 Kelebihan gypsum 

1. Plafon dengan bahan gypsum biasanya lebih 

rapi dan halus sehingga dari segi nilai estetika 

memiliki keunggulan tersendiri. 

2. Lebih mudah dibuat berbagai model seperti drop 

ceiling, cuve, dome dan sebagainya 

3. Perawatan dan perbaikan lebih mudah. Jika ada 

bagian yang rusak maka tidak perlu mengganti 1 

lembar namun hanya bagian yang rusak 

kemudian bisa dirapikan lagi dengan 

compound.  

4. Proses pemasangannya lebih cepat 

5. Mudah ditemukan di pasaran  

6. Dapat dipasang dengan menggunakan besi 

hollow maupun kayu. 

Kekurangan gypsum 

1. Tidak tahan terhadap air hanya produk gypsum 

yang berlabel Water resistance saja yang kedap 

terhadap air. 

2. Akan terlihat kusam dan jamur apabila ditempat 

lembab dan basah 

3. Mudah rusak apabila terkena benturan 

4. Genteng harus benar-benar tidak bocor agar 

plafon tidak terkena bocoran air saat hujan.  

 

PVC 

Plafon PVC adalah jenis plafon yang terbuat dari bahan 

PVC atau Polovynil Chloride yang biasa di gunakan 

sebagai bahan pipa air. Sehingga plafon PVC menjadi 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern sekarang 

ini. Karena itu, pemilihan plafon yang mudah 
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pengaplikasiannya menjadi syarat mutlak yang harus 

dipenuhi. 

Kelebihan : 

- Sangat ringan 

- Kuat dan Tahan lama 

- Kedap suara 

- Tidak merambat api 

- Anti rayap dan anti karat 

- Tahan air dan tidak rentan udara lembab 

- Cepat dan mudah pemasangannta 

- Motif bervariasi 

- Hemat biaya 

- Tidak perlu finishing (dempul dan cat) 

Kekurangan : 

- Pemasangan list kurang rapat 

Pemasangan list atau sambungan antar-plafon pada 

plafon PVC biasanya kurang rapat. Faktor ini sebab 

model sekrup yang dipasang mengikuti model 

rangka hollow di atasnya. Pemasangan plafon yang 

mempunyai jarak kerenggangan mampu mengurangi 

keindahannya. 

- Lem Kelihatan Belepotan 

Hendaknya lem yang difungsikan utk merekatkan 

plafon PVC berwarna terang agar tidak tampak 

mencolok. Hindari penggunaan lem ibond karena 

ketika mengering kelihatan belepotan dan kurang 

enak diliat.  

- Kesesuaian Hollow dan Potensi Beban 

Dikarenakan material plafon PVC memiliki bobot 

yang sangat ringan, maka biasanya pemasangan 

rangka hollow dibuat berjarak jauh utk menghemat 
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anggaran.  

Enclosure 

Struktur Dinding Keterangan 

Dinding Masif 

 

 

Gambar 3.7 Struktur Bangunan Masif 

Sumber : Frick, Heinz & LMF. Purwanto, (1998), Sistem Bentuk Struktur Bangunan, 

Kanisius, Yogyakarta 

Konstruksi dinding masif merupakan dinding yang 

berfungsi sebagai pemikul beban (load bearing wall). 

Dinding masif juga berfungsi untuk menangkal panas. 

Semkain tebal dinding, maka makin lama radiasi 

matahari untuk menembusnya.Biasanya dinding ini 

terbuat dari beton, beton bertulang, dan lain – lain. 

Kelebihan : 

- Tumpuan beban berada di sepanjang dinding 

pemikul, sehingga penempatan kuda – kuda, dan 

elemen lain dapat ditempatkan dengan mudah 

Kekurangan : 

- Tidak dapat menempatkan banyak lubang 

bukaan dinding karena akan berpengaruh pada 

kekuatan dinding sebagai pemikul beban. 

- Ruang yang tercipta terikat dengan posisi 

dinding pemikul 

Dinding sejajar 
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Gambar 3.8 Struktur Bangunan Sejajar 

Sumber : Frick, Heinz & LMF. Purwanto, (1998), Sistem Bentuk Struktur Bangunan, 

Kanisius, Yogyakarta 

 

Sistem struktur bangunan tinggi ini terdiri dari unsur-

unsur bidang vertikal yang di pra-tekan 

oleh beratnya sendiri. sehingga dapat menyerap gaya 

aksi lateral secara efisien 

Sistem struktur dinding sejajar ini biasa digunakan 

terutama untuk bangunan 

sejenis apartemen yang tidak terlalu memerlukan ruang 

bebas yang luas, 

sehingga sistem - sistem mekanisnya tidak memerlukan 

struktur inti 

Bangunan rangka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Struktur Bangunan Rangka 

Sumber : Frick, Heinz & LMF. Purwanto, (1998), Sistem Bentuk Struktur Bangunan, 

Kanisius, Yogyakarta 

Struktur bangunan rangka (skeleton), dengan bagian 

yang menerima beban adalah kolom dan balok. 

Kelebihan : 

- Pelaksanaan lebih cepat 

- Dapat menggunakan pondasi titik dan setempat. 

- Ruang yang tercipta lebih fleksibel 

Kekurangan : 

- Struktur terdiri dari kolom dan balok yang harus 

dipenuhi beberapa persyaratan tertentu 

- Beban dipusatkan pada titik-titik penghubung 
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Dinding Keterangan 

Bata 

Bata merah adalah salah satu jenis bahan dasar 

pembangunan rumah yang sudah sangat umum 

digunakan di Indonesia, dari zaman dulu hingga zaman 

modern seperti saat ini bata merah memang sudah 

menjadi salah satu bahan wajib didalam membangun 

rumah.  

Bata merah merupakan dinding batu buatan yang 

dibakar, dengan ketebalan minimal setengah batu atau 

±11 CM. Diperkuat rangka pengaku (kolom/ balok beton 

bertulang), setiap luas 12 M2 / setiap panjang 2-3 M 

siar tegak diusahakan tidak merupakan 1 garis tetapi 

harus bersilangan. 

Kelebihan Bata Merah : 

- Tidak memerlukan keahlian khusus untuk 

memasang. 

- Ukurannya yang kecil memudahkan untuk 

pengangkutan. 

- Mudah untuk membentuk bidang kecil 

- Murah harganya 

- Mudah mendapatkannya 

- Perekatnya tidak perlu yang khusus. 

- Tahan Panas, sehingga dapat menjadi perlindungan 

terhadap api. 

Kekurangan Bata Merah : 

- Sulit untuk membuat pasangan bata yang rapi 

- Menyerap panas pada musim panas dan menyerap 

dingin pada musim dingin, sehingga suhu ruangan 

tidak dapat dikondisikan atau tidak stabil. 

- Cenderung lebih boros dalam penggunaan material 

perekatnya. 

- Kualitas yang kurang beragam dan juga ukuran 

yang jarang sama membuat waste-nya dapat lebih 

banyak. 

- Karena sulit mendapatkan pasangan yang cukup 

rapi, maka dibutuhkan pelsteran yang cukup tebal 

untuk menghasilkan dinding yang cukup rata. 

- Waktu pemasangan lebih lama dibandingkan bahan 

dinding lainnya. 

- Berat, sehingga membebani struktur yang 

menopangnya. 

- Bata merah menimbulkan beban yang cukup besar 
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pada struktur bangunan. 

Bata Ringan ( HEBEL / CELCON 

) 

Material dinding yang terakhir adalah Bata ringan atau 

sering disebut hebel atau celcon. Material bata ringan 

ini pembuatannya sudah sangat modern dimana 

material ini dibuat dengan menggunakan mesin pabrik. 

Bata ini cukup ringan, halus dan memilki tingkat 

kerataan yang baik. Bata ringan ini diciptakan agar 

dapat memperingan beban struktur dari sebuah 

bangunan konstruksi, mempercepat pelaksanaan, serta 

meminimalisasi sisa material yang terjadi pada saat 

proses pemasangan dinding berlangsung. 

Kelebihan Bata Ringan : 

- Memiliki ukuran dan kualitas yang seragam 

sehingga dapat menghasilkan dinding yang rapi. 

- Tidak memerlukan siar yang tebal sehingga 

menghemat penggunaan perekat. 

- Lebih ringan dari pada bata biasa sehingga 

memperkecil beban struktur. 

- Pengangkutannya lebih mudah dilakukan. 

- Pelaksanaannya lebih cepat daripada pemakaian 

bata biasa. 

- Tidak diperlukan plesteran yang tebal, umumnya 

ditentukan hanya 2,5 cm saja. 

- Kedap air, sehingga kecil kemungkinan terjadinya 

rembesan air. 

- Mempunyai kekedapan suara yang baik. 

- Kuat tekan yang tinggi. 

- Mempunyai ketahanan yang baik terhadap gempa 

bumi. 

Kekurangan Bata Ringan : 

- Karena ukurannya yang besar, untuk ukuran 

tanggung, membuang sisa cukup banyak. 

- Perekatnya khusus. Umumnya adalah semen instan, 

yang saat ini sudah tersedia di lapangan. 

- Diperlukan keahlian khusus untuk memasangnya, 

karena jika tidak dampaknya sangat kelihatan. 

- Jika terkena air, maka untuk menjadi benar-benar 

kering dibutuhkan waktu yang lebih lama dari bata 

biasa. 

- Harga relatif lebih mahal daripada bata merah. 

- Agak susah mendapatkannya, hanya toko material 

besar yang menjual bata ringan ini. 

- Penjualannya pun dalam volume (m3) yang besar. 
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Batako semen PC 

Material dinding dari batako ini umumnya dibuat dari 

campuran semen dan pasir kasar yang dicetak padat 

atau dipress. Selain itu ada juga yang membuatnya dari 

campuran batu tras, kapur dan air. Bahkan kini juga 

beredar batako dari campuran semen, pasir dan 

batubara. Memiliki ketebalan sekitar 15 cm, tinggi 

maksimal 3M, panjang dinding maksimal 7,5 M dan luas 

maksimal 12 M2. untuk ukuran yang melebihi ketentuan 

diatas perlu ditambahkan kolom praktis dan ring balok 

sebagai pengikat atas.  

Kelebihan Batako : 

- Pembuatan mudah dan ukuran dapat dibuat sama. 

- Ukurannya besar, sehingga waktu dan ongkos 

pemasangan juga lebih hemat. 

- Khusus jenis yang berlubang, dapat berfungsi 

sebagai isolasi udara. 

- Apabila pekerjaan rapi, tidak perlu diplester. 

- Lebih mudah dipotong untuk sambungan tertentu 

yang membutuhkan potongan. 

- Sebelum pemakaian tidak perlu direndam air. 

- Kedap air sehingga sangat kecil kemungkinan 

terjadinya rembesan air. 

- Pemasangan lebih cepat. 

Kekurangan Batako : 

- Mudah terjadi retak rambut pada dinding. 

- Mudah dilubangi dan mudah pecah karena terdapat 

lubang pada bagian sisi dalamnya. 

- Kurang baik untuk insulasi panas dan suara. 

Papan Kalsium 

Papan Kalsium terbuat dari panel kalsium-silikat dan 

menggunakan serat selulosa sebagai penguat. Secara 

tampilan kasat mata papan kalsium menyerupai bahan 

plafon fibercement, namun lebih tebal dan kuat. Papan 

kalsium dalam proses produksinya telah mengalami 

pengeringan secara autoclaving, sehingga tidak 

mengalami muai susut. Berat jenis papan lebih berat 

daripada papan gypsum, namun dari sisi kekuatan dan 

kepadatan papan kalsium lebih padat dan kuat. 

Dipasaran ketebalan papan kalsium terdiri dari 

6mm,9mm dan 12 mm. 

Kelebihan : 

- Papan Kalsium lebih tahan terhadap air dan lembab. 
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- Bahan papan kalsium rata-rata tidak mudah terbakar 

dan tidak juga menyebarkan nyala api, sehingga 

bahan ini sangat cocok untuk ruang-ruang yang 

membutukkan perlindungan terhadap api, dan yang 

rentan pada kebakaran (mis: dapur, laboratorium, 

dll)  

- Papan Kalsium tahan terhadap benturan dan 

goresan  

- Dalam hal pemasangan tidak jauh beda dengan 

pemasangan papan gypsum, namun perlu dicatat, 

bahwa papan kalsium dengan sifat bahan yang lebih 

keras dan kaku maka biasanya bila rangka kurang 

rapi sambungan antar panel juga terlihat 

begelombang, dan hal ini lebih sulit diatasi dengan 

dempul daripada papan gypsum. 

Kekurangan : 

- Tidak cukup kuat untuk diaplikasikan sebagai 

dinding struktur 

- Segi akustik papan kalsium cenderung tidak dapat 

menyerap suara dengan baik dan tidak cocok untuk 

ruang yang membutuhkan peredaman suara (misal 

ruang pertunjukan atau studio)  

Cladding Walls 

Cladding adalah struktur eksterior pada bangunan yang 

dipasang pada dinding luar sebagai finishing. Cladding 

ini berfungsi sebagai kerangka yang menopang struktur 

utama eksterior bangunan. 

Cladding ini disebut memiliki dual fungsi, yakni sebagai 

salah satu elemen yang memberikan tampilan indah 

pada bangunan, serta sebagai proteksi agar bangunan 

tak mudah tersentuh kotoran atau polusi dari luar yang 

mengakibatkan struktur eksterior bangunan mudah 

rusak dan pengelak air hujan. Meskipun sejatinya 

cladding tidaklah 100 persen tahan terhadap angin atau 

air, namun minimal cladding diperlukan dalam 

menambah style eksterior sebuah bangunan. 
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Curtain Walls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.10 Curtain Wall 
Sumber : http://facadearsitektur.blogspot.co.id/  

Konsep utama dalam Curtain Wall adalah dinding 

sebagai elemen fasad bangunan yang berfungsi 

sebagai filter umtuk memisahkan elemen luar dan 

dalam. Memberikan ruang arsitektur untuk di huni 

secara nyaman, membungkusnya dari elemen elemen 

luar seperti, sinar matahari, hujan, suara bising, panas 

dll.  

Curtain Wall fungsinya sebagai filter yang memisahkan 

elemen luar dan dalam dan menciptakan ruang hunian 

yang nyaman dihuni, curtain wall harus mampu berdiri 

dan bertahan terhadap beban yang bekerja secara 

struktural. 

Material Curtain Wall terdiri dari frame aluminium 

dengan bahan pengisi kaca, aluminium composite panel 

atau material lain seperti beton pra cetak, batu alam 

dan plat metal lain. 

Lantai Keterangan 

Keramik 

Jenis lantai ini sangat lazim digunakan. Keramik punya 

fleksibilitas pakai tinggi dan dapat diaplikasikan pada 

hampir seluruh bagian rumah. Selain kuat, lantai rumah 

dari bahan keramik juga tidak membutuhkan pemolesan 

dan mudah dalam perawatannya. Kesan material 

keramik adalah hangat. Saat ini beragam tekstur 

keramik yang dijual di pasaran, yang secara visual mirip 

dengan jenis material lain. Misalnya: keramik bertekstur 

marmer, granit, kayu, batu, bata dan sebagainya. 

Kelebihan Material Keramik 

http://facadearsitektur.blogspot.co.id/
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 Tahan lama, bahkan mampu bertahan hingga 

puluhan tahun, 

 Tersedia dalam beragam bentuk, ukuran, warna, 

pola, dan tekstur, 

 Perawatannya mudah, cukup dibersihkan 

dengan menggunakan kain basah, 

 Tahan dan tidak menyerap air, 

 Harga yang ditawarkan sangat bervariasi, dari 

murah sampai mahal, tergantung dari kualitas 

dan ukuran. 

Kekurangan Material Keramik 

 Menciptkan kesan Dingin, 

 Termasuk material keras dan licin sehingga 

kurang nyaman diinjak, apabila basah, 

 Mudah pecah saat pemasangan dan saat 

pengangkutan 

 Nat antar keramik yang kotor akibat noda susah 

dibersihkan.  

Vinyl 

 

Berbeda dari jenis pelapis lantai yang lain, bahan dari 

vinyl mempunyai pilihan jenis ubin (papan) atau 

lembaran. Secara harga, vinyl adalah jenis pelapis 

lantai dengan harga yang relatif murah.  
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Gambar 3.11 Penutup Lantai Vinyl 
Sumber : http://idebangunan.blogspot.co.id/2016/01/inilah-kekurangan-kelebihan-

lantai-vinyl.html 

Kelebihan penutup lantai vinyl : 

 Perawatan yang lebih mudah, cukup dengan 

menyapu dan mengepel untuk menjaga agar lantai 

selalu bersih 

 Tersedia banyak pilihan, sehingga bisa leluasa 

dalam menentukan pilihan warna, gaya maupun 

corak lantai 

 Rancangan lantai vinyl dibuat menyerupai jenis 

material lain, semisal bebatuan maupun kayu 

 Vinyl mempunyai permukaan yang lebih halus bila 

dibandingkan dengan lantai dari bahan kayu 

 Lebih nyaman saat di pijak, karena pada bagian 

bawahnya dilapisi dengan kain atau busa 

 Lebih fleksibel dalam pemasangannya, karena vinyl 

merupakan jenis lantai yang lembut 

 Umur vinyl relatif tahan lama, karena ada yang 

mengklaim bahwa lantai vinyl mampu bertahan 10 

hingga 15 tahun 

 Cukup kuat, karena mampu menahan serta 

menahan air 

Kekurangan penutup lantai vinyl : 

 Bisa membahayakan, karena vinyl terbuat 

dari polyvinyl chloride (PVC). Bagi mereka yang 

sensitive terhadap jenis bahan ini tentu sangat 

berbahaya, karena bahan vinyl adalah PVC yang 

dapat melepaskan volatile organic 

compounds (VOC) 

 Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari 

pemasangan lantai vinyl, perhatikan lapisan 

pertamanya, pastikan lapisan pertama seperti ubin 

keramik, lantai vinyl, mapun bahan lain, karena 

perekat vinyl bisa bekerja tidak maksimal dan mudah 

lepas bila lapisan pertama tidak bersih 

 Mudah rusak bila terkena benda tajam, terkena 

gesekan furniture/benda berat pun beresiko merusak 

lantai vinyl 

 Sulit diperbaiki, harus mengganti baru bila sudah 

rusak 

http://idebangunan.blogspot.co.id/2016/01/inilah-kekurangan-kelebihan-lantai-vinyl.html
http://idebangunan.blogspot.co.id/2016/01/inilah-kekurangan-kelebihan-lantai-vinyl.html
http://idebangunan.blogspot.com/2013/01/tips-cara-merawat-lantai-kayu-parquet.html
http://idebangunan.blogspot.com/2016/01/inilah-kekurangan-kelebihan-lantai-vinyl.html
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Karpet 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Penutup Lantai Karpet 
Sumber : http://karpetcustom.com 

Untuk mempercantik interior, lantai mempunyai 

peranaan cukup penting membuat ruangankelihatan 

cantik dan menarik. Memilih lantai yang cocok 

merupakan cara bijak sebelum membuat satu 

bangunan. Sebenarnya, banyak pilihan untuk bahan 

lantai yang mempunyai kelebihan dan kekurangan dari 

setiap bahan, diantara pilihan tersebut adalah keramik, 

marble, terazzo, kayu, vynil dan carpet. Namun 

pembahasan pada tulisan ini akan fokus pada lantai 

karpet saja 

Ada beberapa keuntungan menggunakan karpet : 

- Pemasangan karpet lebih mudah dan cepat. 

- Ukuran karpet yang felexsibel mengikuti bentuk 

ruangan. 

- Karpet mempunyai banyak pilihan motif yang dapat 

disesuaikan dengan ruangan. 

- Lantai karpet memberikan kehangatan dan 

kelembutan dikaki walaupun dalam ruangan yang 

dingin. 

- Karpet dapat meredam suara dan getaran pada saat 

orang berjalan diatas karpet tersebut. 

- Karpet mempunyai varian harga yang besar, 

sehingga dapat disesuaikan dengan budget 

pemakai.  

http://karpetcustom.com/
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Lantai Granit 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.13 Penutup Lantai Granit 
Sumber : http://www.galeriarsitektur.com/ 

Granit memiliki pori-pori yang lebih rapat, sehingga 

memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk dimasuki 

air dan kotoran. Granit memiliki kesan dingin dan 

berkesan kokoh. Batuan granit diperoleh dari bukit atau 

gunung granit. Namun sejalan dengan perkembangan 

teknologi, saat ini juga telah disediakan granit buatan 

dengan motif yang lebih beraneka dan harga yang lebih 

murah. 

Kelebihan penutup lantai Granit : 

 Ukuran max 100 x 100 cm 

 Sambungan nat lebih tipis dan bisa terlihat 

menyatu 

 Memiliki kesan yang mewah 

Kekurangan penutup lantai Granit : 

 Warna tidak bisa sama persis 

 Diperlukan alat pemotong yang khusus karena 

material ini keras dan tebal 

 Harga relatif mahal 

 Perlu melakukan perawatan ekstra 

http://www.galeriarsitektur.com/
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Lantai Marmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Penutup Lantai Marmer 
Sumber : http://solomarmer.blogspot.co.id/ 

Marmer banyak disukai karena lebih memiliki karakter 

dan berkelas mewah. Tekstur dan pola yang tidak 

teratur serta persediaan alam yang terbatas menjadikan 

material ini mahal. Material marmer memiliki kesan 

dingin dan kuat. Kelemahan marmer adalah memiliki 

pori-pori relatif besar. Marmer yang berpori-pori relatif 

besar membutuhkan perawatan ekstra. Hal ini karena 

marmer mudah menyerap cairan dan layaknya karpet, 

meninggalkan noda jika tidak cepat dibersihkan. 

Kelebihan penutup lantai Granit : 

 Tidak ada batasan ukuran 

 Ruangan jadi terkesan “dingin” dan luas 

 Memiliki kesan yang mewah 

 Nat lebih kecil dari granit 

Kekurangan penutup lantai Granit : 

 Warna tidak bisa sama karena diambil dari alam 

 Diperlukan alat pemotong yang khusus karena 

material ini keras dan tebal 

 Perlu dipoles setelah dipasang 

 Sulit dibersihkan jika terkena kotoran 

http://solomarmer.blogspot.co.id/
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Lantai Linoleum 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Penutup Lantai Linoleum 
Sumber : http://www.ideaonline.co.id/ 

Linoleum, bahan yang terbuat dari bahan alami yang terukur 

dan dihasilkan dari sumber daya yang bisa diperbaharui. 

Terdapat setidaknya enam bahan utama,linseed oil, rasin, 

woodfloor, limestone, pigment, jute . 

Linoleum yang mudah dibersihkan ini memiliki ketebalan 

kurang dari 5mm. Panjang satu roll-nya  bisa mencapai 32m 

dengan lebar sesuai kebutuhan. 

Parquette Kayu 

Yang paling umum adalah lantai parket (parquette), yang 

berasal dari kata parquetry. Material kayu memiliki kesan 

hangat dan alami. Selain berasal dari kayu solid, bahan parket 

saat ini juga berasal dari bahan non kayu seperti bambu. Jenis 

lainnya yaitu laminate yang merupakan kayu olahan yang 

permukaannya adalah hasil printing. 

Kelebihan penutup lantai Parket: 

 Parket cukup mudah untuk dirawat dan dibersihkan. 

 Motif, warna, dan tekstur yang alami sesuai materialnya. 

 Cukup aman bagi anak-anak maupun manula, karena 

sifatnya yang empuk dibanding lantai hard flooring. 

 Jika mendapat goresan, cukup mudah untuk 

diperbaiki. (dengan cararefinish menggunakan plitur 

atau vernish. Namun, jika goresannya terlalu dalam maka 

bagian Parket yg rusak dapat langsung diganti dengan 

lembar Parket yang baru). 

http://www.ideaonline.co.id/


146 
 

 

Kekurangan penutup lantai Parket adalah: 

 

 Memiliki kemampuan menyerap air sehingga berisiko 

jenuh. 

 Rentan terhadap rayap terutama yang tidak diproses 

secara maksimal. 

 Membutuhkan perawatan berkala untuk menjaga kualitas. 

 Daya tahan terhadap sinar matahari rentan, sehingga 

berisiko pudarnya warna dalam jangka panjang. 

Middle Structure (Struktur tengah ) 

Middle structure adalah bagian struktur yang berfungsi sebagai pembatas dan penahan 

struktur. Itu sebabnya, struktur tengah harus kuat dan kokoh agar mampu menahan beban 

struktur, bebannya sendiri serta beban horizontal. 

Struktur Plat Lantai Keterangan 

Plat datar / slab beton 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Sistem Flat Slab 

Sumber : http://oneeightytwocivil.blogspot.co.id/ 

 

Sistem Flat Slab, merupakan pelat beton bertulang yang 

langsung ditumpu oleh kolom-kolom tanpa adanya balok-

balok. Biasanya digunakan untuk intensitas beban yang tidak 

terlalu besar dan bentang yang kecil. Pada daerah kritis di 

sekitar kolom penumpu, biasanya diberi penebalan (drop 

panel) untuk memperkuat pelat terhadap gaya geser, pons 

dan lentur. Flat Slab tanpa diberi kepala kolom (drop panel) 

disebut flat plate.  

 

Perencanaan dan hitungan plat lantai dan beton 

http://oneeightytwocivil.blogspot.co.id/
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bertulang, harus mengikuti persyaratan yang tercantum 

dalam buku SNI I Beton 1991. 

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk 

membuat plat lantai beton adalah : 

ü  Plat lantai harus mempunyai tebal sekurang-kurangnya 

12cm, sedang untuk plat atap sekurang-kurangnya 7cm; 

ü  Harus diberi tulangan silang dengan diameter  

minimum 8mm dari baja lunak atau baja sedang; 

ü  Pada plat lantai yang tebalnya lebih dari 25cm harus 

dipasang tulangan rangkap atas bawah; 

ü  Jarak tulangan pokok yang sejajar tidak kurang dari 

2,5cm dan tidak lebih dari 20cm atau dua kali tebal plat, 

dipilih yang terkecil; 

ü   Semua tulangan plat harus terbungkus lapisan beton 

setebal minimum 1cm, untuk melindungi baja dari karat, 

korosi, atau kebakaran; 

ü  Bahan beton untuk plat harus dibuat dari campuran 

1pc:2psr:3kr  + air, bila untuk lapis kedap air dibuat dari 

campuran 1pc:1,5psr:2,5kr + air secukupnya. 

 

Plat lantai dari beton mempunyai keuntungan antara 

lain : 

 Mampu mendukung beban besar 

 Merupakan isolasi suara yang baik 

 Tidak dapat terbakar dan dapat lapis kedap air, 

jadi diatasnya boleh dibuat dapur dan km/wc 

 Dapat dipasang tegel untuk keindahan lantai 

 Merupakan bahan yang kuat dan awet, tidak perlu 

perawatan dan dapat berumum panjang. 

 Biaya pemeliharaan rendah karena setelah 

megeras menjadi batu, asalkan besi tulangan 
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berada pada posisi yang baik didalam beton maka 

kemungkinan terjadinya karat dapat dikurangi. 

 Lebih murah jika dibandingkan dengan baja 

 Mempunyai kuat tekan yang tinggi. 

 Mempunyai teksture yang terlihat alami sebagai 

batuan sehingga dapat difungsikan sebagai bagian 

dari seni arsitektur untuk memperindah bangunan.  

Raised floor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Raised floor  

Sumber : http://www.mediabangunan.com/ 

 

Raised floor atau sering disebut Access floor merupakan 

sistem lantai berbentuk panggung yang menjadikan elevasi 

lantai menjadi lebih tinggi. Biasa digunakan pada ruangan 

dengan instalasi instalasi kabel, data, komunikasi, dan 

pemipaan yang rumit. Raised floor atau access floor terdiri dari 

rangka dan panel lantainya. Umumnya modul panel lantainya 

berukuran 60x60 cm. 

keunggulan penggunaan raised floor adalah sebagai berikut : 

 Ruangan terlihat rapi secara estetika, karena bermacam 

instalasi kabel dan pemipaan yang rumit tersembunyi di 

bawah raised floor. 

 Ukurannya presisi dan berstandard internasional. 

 Mudah dan cepat pemasangannya karena sistem knock 

down. 

 Elevasi atau ketinggiannya dapat diatur sesuai kebutuhan. 

 Panelnya sewaktu-waktu diperlukan dapat diangkat. 

 Bisa dibongkar dan dipasang kembali di lokasi yang lain. 

 Selain itu juga berperan penting untuk sirkulasi udara untuk 

Ac dengan sistem down flow. 

http://www.mediabangunan.com/
http://informasibangunan.blogspot.com/2013/05/mengenal-material-raised-floor.html
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Gambar 3.18 Panel lantai raised floor bisa diangkat 

Sumber : http://www.mediabangunan.com/ 

 

 

 

Umumnya raised floor digunakan untuk meninggikan ruangan 

 dimana terdapat banyak instalasi perkabelan dan pemipaan, 

serta sistem kontrol, contohnya : 

 Data Centre 

 IT Room atau Ruang Server 

 Control Room 

 Power Room dan Battery Room 

 Office Area 

 Studio Broadcasting 

 Laboratorium 

Waffle slab 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Waffle slab 

Sumber : 
http://www.arch.ttu.edu/courses/2013/fall/3501/Students/Robles/07/Default.html 

 

 

Sistem lantai Grid (Waffle system) mempunyai balok-balok 

yang saling bersilangan dengan jarak yang relatif rapat, 

dengan pelat atas yang tipis. 

Kolom Keterangan 

Beton bertulang Dalam buku struktur beton bertulang (Istimawan dipohusodo, 

http://www.mediabangunan.com/
http://www.arch.ttu.edu/courses/2013/fall/3501/Students/Robles/07/Default.html
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1994) ada tiga jenis kolom beton bertulang yaitu : 

a. Kolom menggunakan pengikat sengkang lateral. Kolom ini 

merupakan kolom brton yang ditulangi dengan batang 

tulangan pokok memanjang, yang pada jarak spasi tertentu 

diikat dengan pengikat sengkang ke arah lateral.  

Tulangan ini berfungsi untuk memegang tulangan pokok 

memanjang agar tetap kokoh pada tempatnya. 

b. Kolom menggunakan pengikat spiral. Bentuknya sama 

dengan yang pertama hanya saja sebagai pengikat 

tulangan pokok memanjang adalah tulangan spiral yang 

dililitkan keliling membentuk heliks menerus di sepanjang 

kolom.  

Fungsi dari tulangan spiral adalah memberi kemampuan 

kolom untuk menyerap deformasi cukup besar sebelum 

runtuh, sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran 

seluruh struktur sebelum proses redistribusi momen dan 

tegangan terwujud 

c. Struktur kolom komposit. Merupakan komponen struktur 

tekan yang diperkuat pada arah memanjang dengan 

gelagar baja profil atau pipa, dengan atau tanpa diberi 

batang tulangan pokok memanjang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Jenis-jenis kolom 

Sumber : http://tekniksipilinfo.blogspot.co.id/ 

 

Beton Pracetak 

Beton Pracetak/Precast Beton adalah beton pra - cetak yang 

di buat dicetakan dengan ukuran yang sudah ditentukan atau 

disesuaikan dengan aplikasi kerja sehingga bisa menghemat  

biaya dan efisien waktu. 

Keunggulan Menggunakan Precast Beton: 

http://tekniksipilinfo.blogspot.co.id/
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- Memudahkan pekerjaan struktur maupun finishing. 

- Menghemat biaya pekerjaan bangunan sampai dengan 30 

% di banding dengan cara konvensional / manual  karena 

tidak ada pekerjaan ulang 

- Beton precast sebelum bangunan didirikan sudah bisa 

dilihat bentuk atau designnya. 

- Bentuk dan ukuran sudah pasti, lebih ringan dan rapi 

- Dengan Precast beton tidak perlu memakai begisting lagi 

- Bisa di bentuk sesuai design yang kita inginkan  

Balok Komposit 

Struktur komposit (Composite) merupakan struktur 

yang terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan 

yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga 

menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Umumnya 

srtuktur komposit berupa : 

- Kolom baja terbungkus beton / balok baja terbungkus beton 

(Gambar a/d).  

- Kolom baja berisi beton/tiang pancang (Gambar.b/c). 

- Balok baja yang menahan slab beton (Gambar e). 

 

 

 

 

 

Gambar Macam-macam Struktur Komposit  

Sumber : http://tekniksipilinfo.blogspot.co.id/ 

 

Sub structure (Struktur Bawah) 

Sub structure adalah Struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan 

langsung dengan tanah, atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan 

tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian bangunan lainnya di 

atasnya. Selain itu, struktur ini berfungsi sebagai perantara untuk meneruskan 

beban struktur yang ada di atas muka tanah dan gaya-gaya lain yang bekerja ke 

http://tekniksipilinfo.blogspot.co.id/
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tanah pendukung bangunan tersebut. 

Struktur Bawah Keterangan 

Pondasi Batu Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20  Pondasi Batu kali 

Sumber : http://bangunan22.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-dan-

macam-macam-pondasi.html 

 

Pondasi batu kali merupakan jenis pondasi yang 

digunakan untuk jenis-jenis bangunan yang sederhana, 

biasanya jenis pondasi ini digunakan untuk jenis 

bangunan yang berlantai satu, dimana tanah tersebut 

merupakan jenis kondisi yang keras yang terletak 

sangat dekat ditambah lagi tanah tersebut susah digali 

karena kondisinya berbatuan. 

 

Kelebihan dari pondasi batu kali : 

·      Pelaksanaan pondasi mudah 

·      Waktu pengerjaan pondasi cepat 

·      Batu belah mudah didapat, (khususnya pulau jawa) 

·      Pembuatan relatif murah, jika menggunakan batu 

kali. 

http://bangunan22.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-dan-macam-macam-pondasi.html
http://bangunan22.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-dan-macam-macam-pondasi.html
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Kekurangan dari pondasi batu kali : 

·      Batu belah di daerah tertentu sulit dicari 

·      Membuat pondasi ini memerlukan cost besar (bila 

sesuai kondisi pertama) 

·      Pondasi ini memerlukan biaya lebih mahal jika 

untuk rumah bertingkat 

 

 

Footplat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Pondasi Footplate 

Sumber : http://belajarsipil.blogspot.co.id/ 
 

 

Pondasi yang biasa digunakan untuk bangunan bertingkat atau 

bangunan di atas tanah lembek. Pondasi ini terbuat dari beton 

bertulang dan letaknya tepat di bawah kolom/tiang dan 

kedalamannya sampai pada tanah keras. 

Pondasi tapak ini dapat dikombinasikan dengan pondasi batu 

belah/kali. Pengaplikasiannya juga dapat langsung 

menggunakan sloof beton dengan dimensi  tertentu untuk 

kepentingan pemasangan dinding. Pondasi ini juga dapat 

dipersiapkan untuk bangunan di tanah sempit yang akan 

dikembangkan ke atas 

. 

Kebutuhan Bahannya adalah: 

- Batu pecah / split (2/3) 

- Pasir beton 

http://belajarsipil.blogspot.com/2012/06/pondasi.html
http://belajarsipil.blogspot.co.id/
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- Semen PC 

- Besi beton 

- Papan kayu sebagai bekisting (papan cetakan) 

Kelebihan : 

 Pondasi ini lebih murah bila dihitung dari sisi biaya 

 Galian tanah lebih sedikit (hanya pada kolom struktur saja) 

 Untuk bangunan bertingkat penggunaan pondasi footplate 

lebih handal daripada pondasi batu belah. 

 

Kekurangan : 

 Harus dipersiapkan bekisting atau cetakan terlebih dulu 

(Persiapan lebih lama). 

 Diperlukan waktu pengerjaan lebih lama (harus menunggu 

beton kering/ sesuai umur beton). 

 Tidak semua tukang bisa mengerjakannya. 

 Diperlukan pemahaman terhadap ilmu struktur. 

 Pekerjaan rangka besi dibuat dari awal dan harus selesai 

setelah dilakukan galian tanah. 

Pondasi Rakit 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Pondasi Rakit 

Sumber : http://www.dmercy-corporation.com/2012/02/apakah-itu-raft-

foundation.html 

 

Pondasi Raft atau pondasi rakit adalah salah satu jenis 

pondasi dangkal yang saat ini banyak diaplikasikan pada 

bangunan gedung bertingkat terutama bangunan yang 

memiliki basement yang bertujuan mengurangi resiko momen 

guling yang akan diterima.  

http://belajarsipil.blogspot.com/2012/06/pondasi.html
http://belajarsipil.blogspot.com/2012/06/pondasi.html
http://www.dmercy-corporation.com/2012/02/apakah-itu-raft-foundation.html
http://www.dmercy-corporation.com/2012/02/apakah-itu-raft-foundation.html
http://www.rajashared.com/2016/04/pondasi-rakit-raft-foundation-pada.html
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3.3.2. Pendekatan Studi Sistem Utilitas 

Tabel 3.12 Tabel Pendekatan Studi Sistem Utilitas 

Sistem Pencegahan 

dan Penanggulangan 

Bahaya Kebakaran 

Keterangan 

Sistem pencegahan secara aktif 

Smoke Detector Peralatan  yang  memungkinkan  secara  otomatis  akan 

 memberitahukankepada setiap orang apabila ada asap 

pada suatu daerah maka alat ini akanberbunyi, khusus 

untuk pemakaian dalam gedung. 

 

 

 

 

 

 

Pondasi Rakit merupakan plat beton tebal kedap air, yang 

kadang-kadang diperkuat dengan balok-balok beton, berada 

dibawah seluruh luas bangunan, biasanya plat beton pondasi 

rakit ini sebagai lantai basement, dengan merangkai menjadi 

satu kesatuan dengan dinding basement dengan sambungan 

kedap air 

Pondasi Rakit digunakan dalam kondisi sebagai berikut : 

a.  Apabila 50% luas bangunan terdiri dari pondasi plat 

setempat, sehingga terjadi overlaping, biasanya pada 

bangunan 10 lantai 

b.    Apabila Daya dukung tanah lebih kecil dari  3 Kpa 

c.   Apabila dibutuhkan basement sebagai tempat parkir, ruang 

instalasi pengolahan air limbah, dan sebagainya 

 

Gambar 3.23 Smoke Detector 

http://fireprotection-indonesia.blogspot.co.id/2013/08/cara-kerja-smoke-

detector-bagaimana.html 

 

http://fireprotection-indonesia.blogspot.co.id/2013/08/cara-kerja-smoke-detector-bagaimana.html
http://fireprotection-indonesia.blogspot.co.id/2013/08/cara-kerja-smoke-detector-bagaimana.html
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Sprinkler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peralatan  yang  dipergunakan  khusus  dalam  gedung,  yang 

 akan memancarkan air secara otomatis apabila terjadi 

pemanasan pada suatu suhu tertentu pada daerah di mana ada 

sprinkler tersebut .   

APAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan yang ada dalam tabung pemadam api tersebut ada yang 

dari bahan kimia kering, foam / busa dan CO2, untuk Halon tidak 

diperkenankan dipakai di Indonesia. 

FIRE ALARM 

 

Gambar 3.23 Sprinkler 

Sumber : http://www.tlcfireandsecurity.com/fire-sprinkler-service.html 

 

Gambar 3.23 APAR 

Sumber : http://kerja-safety.blogspot.co.id/2011/09/inspeksi-apar.html 

 

 

http://www.tlcfireandsecurity.com/fire-sprinkler-service.html
http://kerja-safety.blogspot.co.id/2011/09/inspeksi-apar.html
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Hydrant dan selang  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrant merupakan koneksi  yang berupa alat yang 

terdapat di atas tanah yang menyediakan akses pasokan 

air untuk tujuan pemadaman kebakaran. Air yang 

digunakan untuk hydrant ini dapat bertekanan, seperti 

dalam kasus dimana hdran tersambung dengan pompa 

dalam menghasilkan tekanan, atau unpressurized(tidak 

bertekanan) dimana hydrant tersambung secara 

langsung ke sumber air seperti kolam atau tangki air 

dengan menggunakan pompa tersendiri.. 

Alarm Kebakaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

Peralatan yang dipergunakan untuk memberitahukan 

kepada setiap orang akanadanya bahaya kebakaran 

Gambar 3.23 Hydrant box 

Sumbet : http://www.indonetwork.co.id/product/hydrant-box-hydrant-pillar-

seamese-connection-5595237 

 

Gambar 3.23 Alarm Kebakaran 

Sumber :  http://www.alatpemadamapi.co.id/fire-alarm-bell/ 

 

 

http://www.indonetwork.co.id/product/hydrant-box-hydrant-pillar-seamese-connection-5595237
http://www.indonetwork.co.id/product/hydrant-box-hydrant-pillar-seamese-connection-5595237
http://fireprotection-indonesia.blogspot.co.id/2013/08/cara-kerja-smoke-detector-bagaimana.html
http://www.alatpemadamapi.co.id/fire-alarm-bell/
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pada suatu tempat.  

Cara Kerja Fire Alarm System adalah alat ini 

mendeteksi potensi-potensi kebakaran seperti gumpalan 

asap (smoke detector), temperatur tinggi (heat detector), 

dan adanya gas yang berbahaya (gas detector), ketika 

alat ini mendeteksi potensi kebakaran tersebut maka alat 

ini akan secara otomatis memberikan tanda bahaya 

(alert) seperti membunyikan bell menyalakan lampu, dan 

lainnya sehingga orang sekitar dapat mengetahui kalau 

ada potensi kebakaran di tempat tersebut. 

Sistem pencegahan secara Pasif 

Emergency exit Pintu tahan api, terbuat dari lembaran baja canai dingin 

dan dilengkapi dengan penyekat tahan api sehingga 

memberikan perlindungan terhadap bahaya kebakaran. 

Tangga darurat Tangga darurat sebagai jalur evakuasi saat  terjadi bencana 

kebakaran merupakan solusi yang cukup efektif 

Persyaratan : 

1. Tangga dengan lebar lebih dari 180 cm harus dibagi 

menjadi dua bagian yang membagi lebr tangga antara 

100cm sampai 180cm 

2. Max jumlah anak tangga 16 buah,bila lebih harus 

dipisahkan dengan bordes. 

3. Tikungan tangga tak melebihi 30‟ 

4. Tinggi handrail diharuskan antara 80cm-

100cm,sedangkan lebar handrail sendiri disyaratkan 

minimal 100cm. 

5. Tinggi anak tangga tak lebih dari 20cm,paling ideal 15-

18cm. 

6. Jumlah lebar dan tinggi 2xtinggi anak tangga kurang 

lebih 70cm. 
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Jaringan Listrik Keterangan 

Trafo PLN Supply dari PLN dan genset serta solar cell 

menjadi sumber utama yang didukung dengan 

teknologi uninterruptble power supply (UPS) 

system.Sistem kelistrikkan dirancang sedemikian rupa 

sehingga untuk kondisi darurat.Dalam keadaan 

normal (tidak padam)supply dari PLN dan solar cell 

(tidak hujan dan mendung),masing-masing trafo 

bekerja sendiri melayani beban secara radial,tidak 

boleh secara parallel. 

 

Genset 

 

 

 

 

Jaringan Air Keterangan 

Air bersih 

Up feed  

Sistem dimana air 
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dipompakan dari bawah ke outlet air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down feed Sistem dimana air dipompakan dari bawah ke reservoir atas, 

untuk kemudian disalurkan ke outlet air secara gravitasi. 

 

 

Gambar 3.24 Sistim Up-Feed  

http://blogs.upnjatim.ac.id/utilitas/2007/02/05/air-bersih/ 

Gambar 3.25 Sistim Down-Feed  

http://blogs.upnjatim.ac.id/utilitas/2007/02/05/air-bersih/ 

http://blogs.upnjatim.ac.id/utilitas/2007/02/05/air-bersih/
http://blogs.upnjatim.ac.id/utilitas/2007/02/05/air-bersih/
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PDAM Air bersih didapatkan dari PDAM dan air tanah setempat 

(sumur).Air bersih ini ditampung di dalam bak penyimpanan 

yang terdapat di lantai basement (reservoir 

bawah).Kemudian dengan bantuan pompa disalurkan ke 

reservoir atas yang disimpan dalam tabung penyimpanan 

air.Air yang berada di reservoir atas akan didistribusikan ke 

tempat yang dituju dengan gaya gravitasi dan penggunaan 

pompa untuk ruangan yang ada di 2 lantai paling atas dan 

ruangan yang paling jauh 

 

 

 

 

Air kotor 

Bio Septictank  

 

 

 

 

 

 

Bio Septictank merupakan septic tank mengunakan 

teknologi biological filter, dimana tinja ataupun urine yang 

masuk kedalam septic tank akan langsung terurai dengan 

mengunakan bakteri pengurai tinja yang tinggal atau 

menempel ( biofilm ) pada media filter yang ada didalam 

septic tank biofil dan setelah diurai maka hasilnya adalah air 

layak buang dan tidak mencemari lingkungan aman dibuang 

Gambar 3.25 Bio Septictank 

Sumber : http://www.gajafiberglass.com/product/biotech.html/index.html 
 

http://blogs.upnjatim.ac.id/utilitas/2007/02/05/air-bersih/
http://www.gajafiberglass.com/product/biotech.html/index.html
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disaluran air umum. 

Bak Kontrol Sistem yang digunakan pada bak-bak kontrol ini secara umum 

adalah dengan menampung air yang dibuang pada saluran 

pembuangan air kotor sebelum dibuang melalui pipa yang lebih 

rendah untuk menuju saluran pembuangan lingkungan. 

Sistem Penangkal 

Petir 
Keterangan 

Grounding System Grounding system adalah suatu perangkat instalasi yang 

berfungsi untuk melepaskan arus petir kedalam bumi, salah 

satu kegunaannya untuk melepas muatan arus petir. 

Standart kelayakan grounding/pembumian harus bisa 

memiliki nilai Tahanan sebaran/Resistansi maksimal 5 Ohm 

(Bila di bawah 5 Ohm lebih baik). Material grounding dapat 

berupa batang tembaga, lempeng tembaga atau kerucut 

tembaga, semakin luas permukaan material grounding yang 

di tanam ke tanah maka resistansi akan semakin rendah 

atau semakin baik. 

Sistem Thomas  

 

 

 

 

 

 

Penangkal Petir Thomas adalah alat pelindung dari 

sambaran petir eksternal, Penangkal petir Thomas 

sangat mampu melindungi bangunan dari bahaya 

sambaran petir. Penangkal Petir Thomas hanya 

membutuhkan satu down conductor, dan cara kerja 

Penangkal Petir Thomas  berdasarkan perbedaan 

Gambar 3.25 Sistem Thomas 

Sumber : http://alatpenangkalpetir.com/wp-

content/uploads/2013/06/penangkalpetiref5.jpg 

 
 

http://www.solusipetir.com/produk-a-jasa/grounding.html
http://www.solusipetir.com/produk-a-jasa/grounding.html
http://www.solusipetir.com/petir/bahaya-petir.html
http://www.solusipetir.com/petir/bahaya-petir.html
http://www.solusipetir.com/produk-a-jasa/grounding.html
http://www.solusipetir.com/produk-a-jasa/grounding.html
http://www.solusipetir.com/produk-a-jasa/grounding.html
http://blogs.upnjatim.ac.id/utilitas/2007/02/05/air-bersih/
http://alatpenangkalpetir.com/wp-content/uploads/2013/06/penangkalpetiref5.jpg
http://alatpenangkalpetir.com/wp-content/uploads/2013/06/penangkalpetiref5.jpg
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elektrode dari streamer enhancement dan main rods 

yang menghasilkan streamer dimana berfungsi sebagai 

penerima dan penyalur jalur arus sambaran petir. 

Streamer yang terjadi merupakan proses  akibat adanya 

perbedaan potensial ion antara awan dan penangkal 

petir Thomas. 

Sistem electrostatic Penangkalan petir dipilih sistem electrostatic. Sistem 

electrostatic diletakkan pada titik tertinggi pada suatu lokasi 

yang dapat melindungi gedung-gedung disekitarnya 

darisambaran petir. Daerah perlindungannya berbeda-beda 

tergantung pada tipe penangkal petir yang digunakan. 

Sambaran petir ke bumi akan di tangkap dan dinetralkan 

dengan jenis penangkal petir ini. Dengan demikian 

kekhawatiran akan bahaya sambaran petir dapat dihindari. 

Keunggulan sistem ini : 

- Tidak mengandung radiokatif 

- Radius perlindungan yang sangat luas 

- Hanya menggunakan 1 (satu) kabel konduktor, 

sehingga lebih murah daripada faraday cage 

- Perawatan yang mudah 

Pengolahan sampah 

dan limbah 
Keterangan 

Sampah Sampah  dibuang kedalam shaft sampah yang ada di dalam 

core kemudian di bakar di ruang incinerator dengan mesin 

incinerator. 

Dan aman untuk 

dibuang ke 

lingkungan. 
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Limbah cair Grey Water :Air yang berasal dari floor drain,sink dan 

wastafel,disalurkan langsung ke roil kota melalui shaft-shaft yang 

ada pada bangunan dan kemudian disalurkan ke roil kota.Air 

hujan juga demikian dimana disalurkan pada shaft-shaft atau pada 

pipa yang sudah disediakan dan disalurkan ke roil kota. 

 

 

Black Water disalurkan ke septictank melalui shaft yang 

kemudian diproses dan air pembuangannya yang kemudian 

disalurkan juga ke roil kota. 

Limbah Cair (Berasal dari aktivitas di laboratorium),air yang 

sudah tercampur bahan-bahan kimia dari aktivitas di 

laboratorium disalurkan melalui shaft dan diteruskan ke 

ruang Ipal yang akan mengolah limbah cair ini menjadi tidak 

berbahaya dan kemudian setelah diproses disalurkan ke roil 

kota 

 

Sistem Pencahayaan Keterangan 

Alami Sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. 

Sinar alami mempunyai banyak keuntungan, selain 

menghemat energi listrik juga dapat membunuh kuman. 

Gambar 3.26 Mesin incinerator 
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Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang 

diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca 

sekurang-kurangnya 1/6 daripada luas lantai. 

Agar dapat menggunakan cahaya alami secara efektif, perlu 

dikenali ke beberapa sumber cahaya utama yang dapat 

dimanfaatkan : 

Sunlight, cahaya matahari langsung dan tingkat cahayanya 

tinggi. 

Daylight, cahaya matahari yang sudah tersebar dilangit dan 

tingkat cahayanya rendah. 

Reflected light, cahaya matahari yang sudah dipantulkan. 

Buatan Pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain 

cahaya alami, secara umum cahaya tersebut berasal dari 

hasil karya manusia berupa lampu yang yang berfungsi 

menyinari ruangan sebagai pengganti jika sinar matahar 

tidak ada. 

Sistem penerangan ruang Interior 

Pencahayaan Umum Pencahayaan Umum adalah pencahayaan yang bertujuan 

untuk menerangi secara keseluruhan. Lampu untuk 

penerangan umum ini tidak memiliki cahaya yang fokus, 

cahaya bersinar ke segala arah dari sumbernya tanpa ada 

halangan. 

Task Lighting Pada sistem ini cahaya dikonsentrasikan pada suatu objek 

tertentu misalnya tempat kerja yang memerlukan tugas 

visual.  

Sistem pencahayaan ini sangat bermanfaat untuk : 

·         Memperlancar tugas yang memerlukan visualisasi 

teliti  

·         Mengamati bentuk dan susunan benda yang 

memerlukan cahaya dari arah tertentu. 

·         Melengkapi pencahayaan umum yang terhalang 
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mencapai ruangan 

khusus yang ingin diterangi. 

Sumur Resapan Keterangan 

Sumur resapan biasa Salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan 

yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk 

sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi 

sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas 

atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke 

dalam tanah. 

Sistem Penghawaan Keterangan 

Sistem Penghawaan Langsung ( Direct Cooling) 

AC Split AC Split Wall adalah jenis AC yang paling umum digunakan 

di rumah, kantor maupun instansi di Indonesia, ini 

disebabkan beberapa faktor mulai dari gampangnya 

perawatan dan support.  

AC ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Indoor dan Outdoor. 

Indoor adalah bagian yang mengeluarkan hawa dingin dan 

Outdoor adalah bagian tempat dimana mesin berada. 

Acapkali outdoor ditempatkan diluar ruangan karena 

mengeluarkan hawa yang panas dan kadangkala suaranya 

yang berisik.  

Kelebihan AC Split Wall :  

 Bisa dipasang pada ruangan yang tidak berhubungan 

dengan udara luar, misalnya pada ruangan yang 

posisinya ditengah pada bangunan Ruko, karena 

condenser yang terpasang pada outdoor bisa 

ditempatkan ditempat yang berhubungan dengan 

udara luar jauh dari ruangan yang didinginkan. 

 Suara didalam ruangan tidak berisik.  



167 
 

Kekurangan AC Split Wall:  

 Pemasangan pertama maupun pembongkaran 

apabila akan dipindahkan membutuhkan tenaga yang 

terlatih. 

 Pemeliharaan/perawatan membutuhkan peralatan 

khusus dan tenaga yang terlatih. 

 Harganya lebih mahal. 

AC Window AC Window, pada AC jenis window, semua semua 

komponen AC seperti filter udara, evaporator, blower, 

compressor, condenser, refrigerant filter, expansion valve 

dan controll unit terpasang pada satu base plate, kemudian 

base plate beserta semua komponen AC tersebut 

dimasukkan kedalam kotak plat sehingga menjadi satu unit 

yang kompak. 

 

Kelebihan AC window : 

Pemasangannya pertama maupun pembongkaran kembali 

apabila akan dipindahkan mudah dilaksanakan. 

Pemeliharaan/perawatan mudah dilaksanakan. 

Harga murah. 

Kekurangan AC window : 

Karena semua komponen AC terpasang pada base plate 

yang posisinya dekat dengan ruangan yang didinginkan, 

maka cederung menimbulkan suara berisik (terutama akibat 

suara dari compressor). 

Tidak semua ruangan dapat dipasang AC window, karena 

AC window harus dipasang dengan cara bagian condenser 

menghadap ketempat terbuka supaya udara panas dapat 

dibuang kealam bebas. Desain bangunan seperti Ruko, 
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dimana ruangan yang berhubungan dengan udara luar 

hanya ada didepan dan belakang saja, bahkan mungkin 

hanya bagian depan saja, maka pada ruangan yang 

posisinya ditengah tidak dapat dipasang AC jenis window. 

Sistem Penghawaan tidak Langsung ( inDirect Cooling) 

Chiller Mesin refrigerasi yang memiliki fungsi utama mendinginkan 

air pada sisi evaporatornya. Air dingin yang dihasilkan 

selanjutnya didistribusikan ke mesin penukar kalor ( FCU / 

Fan Coil Unit ). Pada sistem pendinginan ini dikenal 

beberapa jenis chiller berdasarkan kompressor dan 

kondensornya. Lebih jauh mengenai apa dan bagaimana 

sistem tersebut bekerja mari kita lanjutkan pada pembahasa 

cara kerja chiller pada sistem pendingin. 

Cooling Tower 

Cooling Tower adalah suatu menara atau bangunan 

sirkulasi udara secara langsung atau tidak langsung 

kontak dengat air panas dan kemudian diubah menjadi 

air dingin yang diharapkan atau memindahkan sejumlah 

panas dari suatu fluida ke fluida lain.  

Prinsip Kerja  

Cooling Tower ini beroperasi menurut prinsip difusi, 

dimana adanya perubahan temperatur dapat 

mengakibatkan perbedaan besarnya laju perpindahan 

massa yang terjadi. Besarnya laju perpindahan massa 

dipengaruhi oleh luas daerah kontak antara fluida panas 

dan fluida dingin. 

Peranan  

Cooling Tower banyak digunakaan untuk mendinginkan 

air, dimana proses pendinginan dapat terjadi dengan 

bantuan udara luar serta kipas untuk mempercepat 

pendinginan tersebut. 
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Condenser Kondensor adalah suatu alat yang terdiri dari jaringan 

pipa dan digunakan untuk mengubah uap menjadi zat cair 

(air). dapat juga diartikan sebagai alat penukar kalor (panas) 

yang berfungsi untuk mengkondensasikan fluida.  Dalam 

penggunaanya kondensor diletakkan diluar ruangan yang 

sedang didinginkan supaya panas yang keluar saat 

pengoprasiannya dapat dibuang keluar sehingga tidak 

mengganggu proses pendinginan. 

Air Handling Unit AHU Adalah suatu mesin penukar kalor, dimana udara 

panas dari ruangan dihembuskan melewati coil pendingin 

didalam AHU sehingga menjadi udara dingin yang 

selanjutnya didistribusikan ke ruangan. 

 

Di dalam unit AHU terdapat beberapa komponen antara lain: 

1) Filter merupakan penyaring udara dari kotoran, debu, atau 

partikel-partikel lainnya sehingga diharapkan udara yang 

dihasilkan lebih bersih. Filter ini dibedakan berdasarkan 

kelas-kelasnya. 

2) Centrifugal fan merupakan kipas/blower sentrifugal yang 

berfungsi untuk mendistribusikan udara melewati ducting 

menuju ruangan-ruangan. 

3) Koil pendingin, merupakan komponen yang berfungsi 

menurunkan temperatur udara.  

 

Prinsip kerja secara sederhana pada unit penanganan udara 

ini adalah menyedot udara dari ruangan (return air) yang 

kemudian dicampur dengan udara segar dari lingkungan 

(fresh air) dengan komposisi yang bisa diubah-ubah sesuai 

keinginan. Campuran udara tersebut masuk menuju AHU 

melewati filter, fan sentrifugal dan koil pendingin. Setelah itu 

udara yang telah mengalami penurunan temperature 
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didistribusikan secara merata ke setiap ruangan melewati 

saluran udara (ducting) yang telah dirancang terlebih dahulu 

sehingga lokasi yang jauh sekalipun bisa terjangkau. 

 

Beberapa kelemahan dari sistem ini adalah jika satu 

komponen mengalami kerusakan dan sistem AC sentral 

tidak hidup maka semua ruangan tidak akan merasakan 

udara sejuk. Selain itu jika temperatur udara terlalu rendah 

atau dingin maka pengaturannya harus pada termostat di 

koil pendingin pada komponen AHU. 

Pemanfaatan 

Teknologi 
Keterangan 

Double skin Facade Fungsi utamanya adalah untuk mengurangi paparan 

langsung panas matahari. Dapat berfungsi juga membuang 

panas di sela-sela dinding dengan kaca. 

Strategi dalam perencanaan double facade: 

- Beri double facade hanya pada daerah yang kena paparan 

sinar matahari langsung dengan ruangan ber AC yang 

berjendela kaca fixed. 

- Pertimbangkan masukan cahaya mataharinya.  

- Double facade berarti juga menambah biaya, pilih material 

yang efisien.  

- Bisa juga sekarang menggunakan vertical greenery, atau 

baliho seperti di dinding mall.  

- Tidak perlu double skin kalau sisi luarnya adalah koridor.  

- Karena ada unsur "lembab", dinding (bata/gipsum/batako) 

dibalik kulit terluar yang bukan kaca biasanya bisa jamuran.  

- Hati-hati, susah bersihin dibalik dari kulit terluarnya, dan 

kacanya. Crane pembersih kaca juga akan mengalami 

kesulitan akses membersihkannya. 
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Rain Water Harvesting Pemanenan air hujan (Rainwater Harvesting) adalah 

sistem pengumpulan dan penampungan air hujan untuk 

digunakan kembali dalam kegiatan sehari-hari, seperti untuk 

menyiram tanaman, flushing water, air minum untuk hewan 

ternak, air untuk irigasi, mencuci, dan lain-lain 

Solar Panel Solar panel sebagai sistem tenaga surya yang lebih efisien 

dan lebih terjangkau untuk mengambil keuntungan dari 

manfaat ekonomi dan lingkungan. Solar panel tidak hanya 

hanya digunakan di rumah-rumah, surya panel digunakan 

dalam Kawasan dan daerah terpencil lokasi sekolah yang 

kekurangan listrik,, masyarakat dan peralatan 

telekomunikasi dan pompa air. Untuk mendapatkan hasil 

maksimal dari sistem surya panel Anda, itu layak 

menghabiskan beberapa waktu untuk meneliti sistem tenaga 

surya untuk memastikan Anda membuat keputusan terbaik 

saat membeli sebuah sistem solar panel.  

 

Keunggulan solar panel  

 Ramah lingkungan  

 Pemasangan yang mudah  

 Tidak memerlukan bahan bakar minyak  

 Kapasitas daya listrik dapat di tambah sesuai dengan 

kebutuhan Harga solar panel murah atau  terjangkau  

 

Cara Kerja Surya Panel  

Panel surya berfungsi untuk melewati efek fotolistrik dimana 

bahan-bahan tertentu menciptakan aliran listrik saat 

matahari bersinar di atasnya. Panel surya sendiri terdiri dari 

kristal silikon di mana setiap setengah didopin menjadi 

dopan yang berbeda untuk menghasilkan sebuah 

semikonduktor. Ketika matahari muncul di permukaan, panel 
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surya menyediakan energi yang dibutuhkan untuk 

semikonduktor untuk menghasilkan arus searah (DC).  

Sistem Keamanan 

Bangunan Keterangan 

CCTV Sistem keamanan bangunan bertujuan untuk melindungi dan 

memonitor terhadap fasilitas bangunan.Sistem keamanan 

selain dengan control manual juga menggunakan sistem 

otomatisasi keamanan.Sistem otomatisasi menggunakan 

Pass Ultra System (PUS) dengan dilengkapi sensor-sensor 

yang dimonitor lewat bantuan Video Display Terminal (VDT) 

PUS mempunyai subsitem keamanan CCTV (Closed Circuit 

Television). 

 

Prinsip dasar keamanan : 

 Mencegah orang untuk memasuki daerah tertentu. 

 Mendeteksi orang yang memasuki daerah tertentu. 

 Memonitor daerah yang diamankan. 

 Card access bagi orang tertentu 

 Pengamanan dan perlindungan. 

Utilitas Keterangan 

Tangga Teknik Keselamatan Departemen Biro Jasa Pekerja 

Nasional Kompensasi telah menyiapkan standar berikut 

sebagai saran untuk pembangun tangga untuk membantu 

menghilangkan beberapa penyebab yang bertanggung 

jawab untuk banyak kecelakaan. 

 

1. Tangga harus bebas dari goncangan keras. 

2. Dimensi bordes harus sama dengan atau lebih besar dari 

lebar tangga antara pegangan tangan dengan dinding. 

3. Semua aantride dan optride dalam setiap anak tangga 



173 
 

harus sama. 

4. Semua tangga harus dilengkapi dengan substansial dan 

36 inci pegangan tangan di ketinggian dari pusat dari tapak 

yang permanen. 

5. Semua pegangan tangan harus memiliki sudut bulat dan 

permukaan yang halus dan bebas dari serpihan. 

6. Sudut tangga dengan horisontal tidak boleh lebih dari lima 

puluh derajat dan tidak kurang dari dua puluh derajat. 

7. Anak tangga tidak boleh licin, dan tanpa ada baut, sekrup, 

atau paku yang menonjol. 

Ramp Ramp merupakan alternatif rute/jalan yang di pakai sebagai 

akses penyandang bagi orang cacat, lansia, dan orang-

orang yang tidak bisa menggunakan tangga sehingga 

mudah untuk naik ketempat yang lebih tinggi. 

 

Syarat-syarat dalam pembangunan ramp : 

 Kemiringan suatu ramp untuk di dalam bangunan tidak 

boleh melebihi rasio 1:12, perhitungan kemiringannya 

 tidak termasuk awalan/atau akhiran ramp (curb 

ramb/landing). Sedangkan kemiringan suatu ramp untuk 

di luar bangunan adalah 1:15 atau kemeringan 

standarnya adalah 10 derajat. 

 Maksimum panjang mendatar dari satu ramp (dengan 

kemiringan 1:12 ) tidak boleh melebihi dari 900 cm.  

 Sedangkan lebar minimum dari suatu ramp adalah 95 

cm. Untuk ramp yang juga digunakan sekaligus untuk 

pejaln kaki adalah dan pelayanan angkutan barang harus 

dipertimbangkan secara seksama lebarnya,  sehingga 

bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut  

Jaringan 

Telekomunikasi 
Keterangan 
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Komunikasi dari atau ke luar bangunan 

Sistem PABX ( Private 

Automatic Branch 

Exchange ) 

Sistem dimana hubungan langsung kedalam maupun keluar 

pada pesawat telepon tanpa meialui operator. Baik dari 

setiap ruangan maupun pada publik telepon. 

Sistem Operator 

 

Sistem dimana setiap ruangan terdapat pesawat telepon 

yang secara paralel dihubungkan dengan Operator Central. 

Pengguna dapat menggunakan fasilitas call and answer 

pada setiap ruangan, melalui operator dengan adanya 

nomor personal ruangan. 

Komunikasi dalam bangunan (internal)  

Interkom 

 

Sambungan telepon untuk berhubungan secara intern antar 

penghuni atau dengan reception, operator 

Speaker Informasi / 

Tata Suara 

Secara spesifik digunakan sebagai salah satu sitem 

keamanan dalam gedung. Yaitu sebagai informasi tamu 

akan adanya keadaan siaga/darurat, antara lain dalam 

bentuk speaker informasi dan juga alarm/sirine keadaan 

darurat 
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3.3 Analisa Konteks Lingkungan 

3.3.1 Analisa Pemilihan Lokasi Makro ( skala BWK) 

  3.3.1.1. Alternatif Lokasi Makro 

 Alternatif lokasi proyek bangunan Akademi Ilmu Gizi di Semarang 

berada di BWK II dan BWK X 

- BWK II  

 

 

 

 

 

 

 

BWK II meliputi kecamatan Gajahmungkur dan kecamatan Candisari 

dengan total luas 1.320,5 Ha. Lokasi yang dipilih bila ditinjau dari fungsi 

Bagian Wilayah Kota ( BWK) II menurut Perda kota Semarang no 7 tahun 

2004 tentang RDTRK Kota Semarang BWK II) adalah : 

a. Permukiman; 

b. Perdagangan dan jasa; 

c. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman; 

d. Perkantoran; 

e. Perguruan Tinggi; 

f. Olahraga dan Rekreasi. 

 

Batas-batas wilayah perencanaan BWK II adalah : 

Gambar 3.27 

Peta Kecamatan Gajahmungkur (BWK II)  
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Locator_Kec
amatan_Gajah_Mungkur_di_Kota_Semarang.png 

Gambar 3.28 

Peta Kecamatan Candisari (BWK II)  
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Locator_K
ecamatan_Candisari_di_Kota_Semarang.png 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Locator_Kecamatan_Gajah_Mungkur_di_Kota_Semarang.png
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Locator_Kecamatan_Gajah_Mungkur_di_Kota_Semarang.png
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Locator_Kecamatan_Candisari_di_Kota_Semarang.png
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Locator_Kecamatan_Candisari_di_Kota_Semarang.png
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a. Sebelah Utara  :Kecamatan Semarang Selatan; 

b.Sebelah Barat :Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan 

Gunungpati; 

c. Sebelah Timur :Kecamatan Tembalang; 

d. Sebelah Selatan :Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan 

Ngaliyan. 

 

Potensi Kecamatan Gajahmungkur dan Candisari: 

 Lokasi berada di tengah kota membuat mudah dalam mengakses lokasi 

ini. 

 Memiliki jaringan utilitas yang lengkap meliputi  

a. Jaringan air bersih; 

b. Jaringan telepon; 

c. Jaringan listrik; 

d. Jaringan drainase; 

e. Persampahan. 

 Sistem jaringan transportasi BWK II meliputi : 

a. Fungsi jaringan jalan; 

b. Fasilitas transportasi yang berupa transportasi umum sehingga dapat 

membantu mempermudah masyarakat dalam bertransportasi. 

 Sarana dan prasarana memadai 

 Karena berada di lokasi Semarang “atas”, sehingga memungkinkan untuk 

mempunyai view yang menarik. 

 Sudah memiliki fasilitas umum yang cukup 

 Memungkinkan untuk merencanakan bangunan bertingkat rendah karena 

jumlah lantai yang diijinkan untuk mendirikan bangunan pendidikan 

maksimal 5 lantai 
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Kendala Kecamatan Gajahmungkur dan Candisari: 

 Merupakan daerah berkontur sehingga harus dipikirkan struktur bangunan 

apa yang akan dipakai. 

 

- BWK X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BWK X meliputi kecamatan Tugu dan kecamatan Ngaliyan dengan total 

luas 6.394 Ha. Lokasi yang dipilih bila ditinjau dari fungsi Bagian Wilayah 

Kota ( BWK) X menurut Perda kota Semarang no 7 tahun 2004 tentang 

RDTRK Kota Semarang BWK X) adalah : 

Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) X adalah : 

a. Industri; 

b. Permukiman; 

c. Perdagangan dan Jasa; 

d. Tambak; 

e. Rekreasi; 

f. Perguruan Tinggi 

 

Batas-batas wilayah perencanaan BWK X adalah : 

Gambar 3.29 

Peta Kecamatan Tugu (BWK X)  
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Locator_K

ecamatan_Tugu_di_Kota_Semarang.png 

Gambar 10. 

Peta Kecamatan Ngaliyan (BWK X)  
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Locator_K

ecamatan_Ngaliyan_di_Kota_Semarang.png 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Locator_Kecamatan_Tugu_di_Kota_Semarang.png
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Locator_Kecamatan_Tugu_di_Kota_Semarang.png
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Locator_Kecamatan_Ngaliyan_di_Kota_Semarang.png
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Locator_Kecamatan_Ngaliyan_di_Kota_Semarang.png
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a. Sebelah Utara : Laut Jawa. 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Mijen. 

c. Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Barat. 

d. Sebelah Barat : Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. 

 

Potensi Kecamatan Gajahmungkur dan Candisari: 

 Memiliki jaringan utilitas yang lengkap meliputi  

a. Jaringan air bersih; 

b. Jaringan telepon; 

c. Jaringan listrik; 

d. Jaringan drainase; 

e. Persampahan. 

 Sistem jaringan transportasi BWK X meliputi : 

a. Fungsi jaringan jalan ( Arteri Primer, Arteri Sekunder) ; 

b. Stasiun Kereta Api di kelurahan Mangkang Wetan; 

c. Fasilitas transportasi yang berupa transportasi umum sehingga dapat 

membantu mempermudah masyarakat dalam bertransportasi. 

d. Terdapat terminal tipe A di Mangkang Kulon dan  terminal tipe B di 

Ngaliyan untuk memudahkan pencapaian ke lokasi. 

 Sarana dan prasarana memadai 

 Sudah memiliki fasilitas umum yang cukup 

 Memungkinkan untuk merencanakan bangunan bertingkat rendah karena 

jumlah lantai yang diijinkan untuk mendirikan bangunan pendidikan 

maksimal 4 lantai 

 

Kendala Kecamatan Gajahmungkur dan Candisari: 
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 Tingkat kemacetan, polusi udara, dan kebisingan tinggi pada jam-jam 

tertentu 

 

3.3.1.2 Pemilihan  Lokasi Makro  

 

Tabel 3.13 Tabel Pemilihan Lokasi Makro 

Kriteria Bobot BWK II BWK X 

Berupa kawasan fungsi 

pendidikan 
30% 3 90 2 90 

Bebas banjir dan longsor 15% 2 30 1.5 22.5 

Kemacetan 15% 3 45 2 30 

Tersedia sarana 

prasarana dan fasilitas 

umum 

20% 3 60 2 60 

Memiliki akses yang 

mudah 
20% 3 60 3 60 

TOTAL 100%  285  262.5 

 

 

Sehingga dari kesimpulan tersebut, maka terpilih lokasi pada Bagian Wilayah Kota 

(BWK) II yang meliputi kecamatan Gajahmungkur dan kecamatan Candisari.  

Alasan pemilihan Lokasi BWK adalah : 

- Pemilihan lokasi tersebut beralaskan banyaknya jumlah fasilitas rumah sakit 

yang ada di lokasi tersebut sehingga lebih dibutuhkan terkait dengan 

perencanaan Akademi Ilmu Gizi di Semarang. Selain itu, fasilitas pendidikan juga 

akan membantu  menunjang dalam jangka waktu yang panjang. 
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- Memiliki akses yang mudah, sehingga pencapaian dapat dijangkau baik dari 

daerah lain menuju lokasi dan dari lokasi ke tempat lain. 

- Lokasi dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum maupun fasilitas public 

- Bebas banjir dan longsor 

 

3.3.2 Analisa Pemilihan Tapak 

 3.3.2.1. Kriteria Pemilihan Tapak 

 Kriteria pemilihan tapak untuk proyek Akademi Ilmu Gizi adalah sebagai berikut : 

1 Kegunaan lahan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah kota, baik 

tata guna lahan atau kemiringan lahan yang boleh dibangun. 

2 Kondisi Lahan dan lingkungan sekitar yang terletak di lokasi yang strategis. 

Tapak tidak terletak pasa titik kemacetan sehingga tidak menimbulkan polusi 

udara dan keramaian di jalan raya karena kemacetan  sehingga mengganggu 

aksesbilitas ke di sekitar bangunan 

3. Pencapaian ke tapak yang mudah dengan transportasi umum atau pribadi 

4. Tersedia jaringan utilitas kota yang lengkap  seperti infrastruktur, jaringan 

listrik, jaringal telepon, jaringan air bersih, dan transpportasi yang memadahi. 

5. Tapak memiliki sudut pandang  view to site yang baik untuk visual 

arsitektural. 
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 3.3.2.2. Alternatif Tapak 

 a. Alternatif Tapak 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Pertokoan 
Sumber : Doc.Pribadi 

 

 

Gambar Taman kota Diponegoro 

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Sekolah 

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Persil 

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Gang L ± 6 m 

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Gang L ± 6 m 

Sumber : Doc.Pribadi 
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Site Berada di koridor Jl.Sultan Agung 

 Batas – batas tapak : 

- Utara : Taman Diponegoro 

- Timur : puskesmas,Rumah warga,area cukup 

teduh,banyak vegetasi sirkulasi jalan berupa jalan aspal 

- Selatan : rumah warga, area teduh dan banyak 

vegetasi 

- Barat : Toko Tong Hien,Ruko,Rumah makan 

Kekuatan alami : 

 Ekologi : Site ini merupakan lahan kosong dan memiliki tanah 

seluas  ± 24.000 m² dengan ukuran 209,08 x 114,78 m² 

 Lokasi terletak di dekat permukiman penduduk dengan golongan 

ekonomi menengah keatas. 

 Dekat dengan pusat kota  ( simpang lima )  

 Vegetasi : Tapak banyak ditumbuhi oleh pepohonan yang rindang 

 Tapak terletak di koridor jalan Sultan Agung yang pada jam-jam 

tertentu ramai dilewati oleh kendaraan umum dan pribadi. 

 Kondisi Tapak : Tapak sedikit berkontur dan sejajar dengan jalan 

raya. 

 Aksesbilitas tapak : Lebar jalan ±15m dengan 2 jalur 

 Utilitas : Terdapat saluran drainase dipinggir jalan. 

Kekuatan Buatan : 

- KDB pada lokasi tersebut adalah 60% 

- KLB pada lokasi tersebut adalah 3,0 maksimal 5 lantai 

- GSB pada okasi tersebut adalah 32 meter 
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Kelebihan Kekurangan 

Dekat dengan pusat kota Terletak dekat jalan utama, 

dapat menyebabkan kebisingan 

tinggi ke dalam tapak. 
Sarana dan prasarana sudah 

memadai 

Memiliki jalan utama dengan 

lebar ± 15meter dengan 2 

jalur 
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b. Alternatif Tapak 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi berada di pinggir jalan Arteri Sekunder ( jalan Sisingamangaraja )  

  Batas – batas tapak : 

- Utara : Jalan Sisingamangaraja 

- Timur :  Grand Candi Hotel 

- Selatan : Lahan kosong 

Gambar Pertokoan 
Sumber : Doc.Pribadi 

 

Gambar jalan raya L = 6,5m 

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar menuju JL Sultan Agung 

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Kantor Kementrian Agama  

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Hotel Grand Candi 

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Kantor Dinas Koprasi dan UMKM 

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar DokDO Korea Resto 

Sumber : Doc.Pribadi 
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- Barat : Kantor Kementrian Agama  

Kekuatan alami : 

 Ekologi : Site in berupa DokDo Korea Resto dan lahan kosong  dan 

memiliki tanah seluas  ± 13.225 m²  

 Lokasi terletak di dekat permukiman penduduk dengan golongan 

ekonomi menengah keatas. 

 Dekat dengan pusat kota  ( simpang lima )  

 Tapak terletak di koridor jalan Sisingamangaraja yang sering 

dilewati oleh kendaraan umum dan pribadi. 

 Kondisi Tapak : Tapak sedikit berkontur dan sejajar dengan jalan 

raya. 

 Aksesbilitas tapak : Lebar jalan ±6,5 m dengan 2 jalur dan taman 

didalamnya 

 Utilitas : Terdapat saluran drainase dipinggir jalan. 

Kekuatan Buatan : 

- KDB pada lokasi tersebut adalah 60% 

- KLB pada lokasi tersebut adalah 3,0 maksimal 5 lantai 

- GSB pada okasi tersebut adalah 29 meter 

Kelebihan Kekurangan 

Dekat dengan pusat kota Harga lahan yang tinggi 

Sarana dan prasarana sudah 

memadai 

Memiliki jalan utama dengan 
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lebar ± 6,5 meter dengan 

masing- masing 1jalur 
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c. Alternatif Tapak 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Pertokoan 
Sumber : Doc.Pribadi 

 

Gambar Kelurahan  

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Lahan kosong 

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Jl.Klabat 

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Jl.Klabat 

Sumber : Doc.Pribadi 
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Lokasi berada di Jl Lompo Batang ( jalan lokal sekunder ) 

  Batas – batas tapak : 

- Utara : Jalan Klabat 

- Timur :  Persil 

- Selatan : Jalan Lompo Batang 

- Barat : Lahan kosong   

 

Kekuatan alami : 

 Ekologi : lahan kosong  dan memiliki tanah seluas  ± 8 Ha  

 Lokasi terletak di dekat permukiman penduduk dengan golongan ekonomi 

menengah. 

 Dekat dengan pusat kota  ( simpang lima )  

 Tapak terletak di Jl Lompo Batang yang sering dilewati oleh kendaraan 

umum dan pribadi. 

 Kondisi Tapak : Tapak sedikit berkontur  

 Aksesbilitas tapak : Lebar jalan ± 4 m  

 Utilitas : Terdapat saluran drainase dipinggir jalan. 

Kekuatan Buatan : 

- KDB pada lokasi tersebut adalah 50% 

- KLB pada lokasi tersebut adalah 1,5 maksimal 3 lantai 

- GSB pada lokasi tersebut adalah 17 meter 

Kelebihan Kekurangan 
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Dekat dengan pusat kota  

Sarana dan prasarana sudah 

memadai 

 

 

Kriteria pemilihan tapak untuk proyek Akademi Ilmu Gizi adalah sebagai berikut : 

1 Land use : Kegunaan lahan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah 

kota, baik tata guna lahan atau kemiringan lahan yang boleh dibangun. 

2  Kemacetan :  Kondisi Lahan dan lingkungan sekitar yang terletak di lokasi 

yang strategis. Tapak tidak terletak pasa titik kemacetan sehingga tidak 

menimbulkan polusi udara dan keramaian di jalan raya karena kemacetan  

sehingga mengganggu aksesbilitas ke di sekitar bangunan 

3.Aksesbilitas :  Pencapaian ke tapak yang mudah dengan dan lebar jalan yang 

dapat  dilewati oleh transportasi umum atau pribadi,  dengan kondisi jalan yang 

baik 

 4. Sarana prasarana : Tersedia jaringan utilitas kota yang lengkap  seperti 

infrastruktur, jaringan listrik, jaringal telepon, jaringan air bersih, dan 

transpportasi yang memadahi. 

5. View to site  : Tapak memiliki sudut pandang  view to site yang baik untuk 

visual arsitektural.  

No Kriteria Bobot Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

1 Land use : 25 4 100 4 100 4 100 

2 Kemacetan 20 2,5 50 3 60 3.5 70 

3 Aksesbilitas 20 3 60 3 60 3 60 

4 Sarana 

prasarana 
20 4 80 4 80 4 80 

5 View to site   15 3.5 52.5 3.5 52.5 4 60 

TOTAL 100  342,5  352,5  370 

 

Sehingga tapak yang digunakan dari penilaian di atas adalah tapak 3 Jl Lompo 

Batang 


