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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep Program 

 4.1.1 Aspek Citra Arsitektural   

Bangunan Akademi ini menampilkan suatu bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas 

pendidikan di bidang gizi dengan bangunan yang ramah lingkungan 

 4.1.2 Aspek Fungsi  

  Dari aspek fungsi, bangunan Akademi ini berfungsi sebagai perguruan 

tinggi dengan dapat membantu mengarahkan pada keahliah tertentu sehingga menjadi 

seorang yang ahli dibidangnya Sehingga dalam untuk mengoptimalkan kegunaannya, 

bangunan Akademi dibuat sesuai dengan kebutuhan pendidikan dengan adanya sarana 

prasarana yang memadai. 

 4.1.3 Aspek Teknologi  

  Teknologi dalam bangunan Akademi ini digunakan untuk mendukung 

fungsi dari bangunan maupun peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan di 

laboratorium.  Diperlukan adanya perlakuan khusus terhadap limbah dari kegiatan di 

laboratorium Selain itu pemanfaatan rain harvesting yang bisa di re-used. 

 

4.2  Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan Perancangan 

 4.2.1Tujuan Perancangan (Design Objective) 

 Tujuan dari perancangan Akademi Gizi di Semarang ini adalah  

1.  Menciptakan suatu fasilitas pedidikan berupa Akademi Ilmu Gizi di 

Semarang yang mampu mewadahi kegiatan – kegiatan yang bersifat 

akademik khususnya di bidang Gizi di Kabupaten Semarang. 
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2. Menciptakan suasana nyaman dalam belajar tentunya melalui penataan 

ruang belajar, laboratorium, dan ruang lainnya. 

3. Memperhatikan penataan ruang terutama fasilitas berupa laboratorium 

dengan standart yang sudah ditetapkan. 

4. Sebagai wadah pendidikan formal yang membantu menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang ilmu gizi. 

 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan ( Design Determinant ) 

Faktor penentu dalam perancangan projek Akademi Ilmu Gizi ini adalah :  

1. Pelaku 

  Pelaku dalam Akademi Ilmu Gizi di Semarang adalah  

- Pengelola  

- Direktur Akademi Gizi 

- Ka. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan   (PUDIR I)  

- Koordinator Kemahasiswaan (PUDIR III) 

- Koordinator Administrasi umum dan keuangan 

mahasiswa (PUDIR II) 

- Koordinator Unit  Penelitian dan Pengembangan 

- Koordinator Unit Pengabdian Masyarakat 

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

- Koordinator Unit Penjaminan Mutu 

- Koordinator Tata Usaha, Humas, Kepegawaian 

- Koordinator Rumah Tangga dan Penyusunan Anggaran 

- Koordinator Keuangan 

- Administrasi Kemahasiswaan 

- Administrasi Kepegawaian 

- Administrasi kegiatan Akademik 

- Administrasi Keuangan 



192 
 

- Administrasi surat menyurat 

- Ka. Sub Unit Kepegawaian 

- Ka. Sub Rumah Tangga 

- Ka. Sub Unit Transportasi 

- Ka. Unit Alumni 

- Ka. Unit Layanan Pengadaan 

- Hubungan Masyarakat (Humas) 

- Ka. Unit bag.Kerja sama 

- Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) 

- Koordinator Laboratorium 

- Staf Admin 

- Receptionist 

-  

- Mahasiswa 

- Unit Kegiatan Mahasiswa 

- Himpunan Mahasiswa Jurusan 

- Dosen Tetap 

- Dosen tidak Tetap 

- Asisten Dosen 

- Service 

- Security 

- Cleaning Service 

- Petugas MEE 

- Pengunjung 

- Tamu 
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- Driver 

 

2. Kegiatan : 

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 

 

Faktor Persyaratan Perancangan (Design Requirement)  

a. Persyaratan Arsitektur 

a. Adanya penataan antara ruang kuliah dan ruang lainnya yang 

teratur agar mendapatkan sirkulasi yang baik bagi pengguna. 

b. Penataan ruang luar dapat mempengaruhi suasana tenang dalam 

ruang kelas teori. 
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c. Penataan perabot dalam ruang laboratorium diletakkan sesuai 

dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI 

melalui Standar Laboratorium GIZI pendidikan Tenaga Kesehatan 

tahun 2010 sehingga dapat menjadikan ruang laboratorium 

sebagai ruang kuliah yang nyaman. 

 

b. Persyaratan Ruang Khusus 

- Standar Ruangan yang harus dimiliki oleh sebuah laboratorium 

a. Ruang untuk kegiatan belajar mengajar harus memiliki rasio 

minimal 2,4 m2/pengguna. 

b. Ruang persiapan adalah tempat dosen dan staff laboratorium 

melakukan persiapan sebelum melakukan suatu kegiatan. Luas 

ruangan yang harus disediakan kurang lebih 20 m. 

c. 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. 

d. 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. 

 

- Bentuk Ruang 

Bentuk ruang laboratorium sebaiknya bujur sangkar atau 

mendekati bujur sangkar atau bisa juga berbentuk persegi 

panjang.Bentuk bujur sangkar memungkinkan jarak antara dosen 
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dan peserta didik dapat lebih dekat sehingga memudahkan kontak 

antara dosen/instruktur dan peserta didik. 

 

- 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. 

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. 

b. Luas ruang penyimpanan alat dan bahan disesuaikan dengan 

jenis alat/bahan yang ada di setiap jenis pendidikan. 

 

c. Persyaratan Bangunan  

- Struktur yang diterapkan merupakan struktur yang kuat dan tahan 

terhadap api apabila terjadi kebakaran  

- Penggunaan material ramah lingkungan dan material yang mudah 

perawatannya. 

- Pemanfaatan energi secara maksimal dengan mengurangi 

penggunaan penghawaan dan pencahayaan buatan.  

 

d. Persyaratan Lingkungan 
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a. Letak lahan strategis, kemudahan dalam sirkulasi dan pencapaian 

serta kejelasan akses jalan bagi pengguna maupun bagi sarana 

transportasi pribadi maupun transportasi umum dalam pencapaian.  

b. Menciptakan desain yang ramah lingkungan dengan adanya system 

rain harvesting serta pengolahan limbah supaya bila dibuang keluar, 

limbah tidak ikut mencemari dan membahayakan lingkungan. 
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4.3  Program Arsitektur 

 4.3.1 Program Kegiatan  (BESARAN RUANG ) 

 

Nama Ruang Jumlah Ruang  

Kegiatan Utama 

Ruang kelas kecil 6 unit 499.2 m² 

Ruang Bimbingan 
1 unit 

39 m² 

Laboratorium Komputer 1 unit 78 m² 

Lab Kimia  2 unit 352,6 m² 

Lab Bahasa 1 unit 110,18 m²   

Lab Mikrobiologi Pangan  2 unit 372,16 m² 

Lab Ilmu Bahan 

Makanan  

3 unit 444,48 m² 

Lab Penilaian Status Gizi  6 unit 888,89 m² 

Lab Penyelenggaraan 

Makanan  

9 unit  
1.333,44 m² 

Lab Penyuluhan dan 

Konsultasi Gizi  

2 unit 296,32 m² 

TOTAL Luas besaran ruang Kegiatan Utama 4601,47 m²   

Kegiatan Administrasi 

Ruang Direktur 1 unit 23,4m²   

Ruang Pembantu 

Direktur I 
1 unit 

19,5m²   

Ruang Pembantu 

Direktur II 
1 unit 

19,5m²   

Ruang Pembantu 

Direktur III 
1 unit 

19,5m²   

Ruang Koordinator Unit  

Penelitian dan 

Pengembangan 

1 unit 

15,6m²   

Ruang Koordinator Unit 1 unit 15,6m²   
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Pengabdian Masyarakat 

Ruang Koordinator Unit 

Penjaminan Mutu 
1 unit 

15,6m²   

Ruang Koordinator Tata 

Usaha, Humas, 

Kepegawaian 

1 unit 

15,6m²   

Ruang Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha 
1 unit 

5.2m²   

Ruang Koordinator 

Rumah Tangga dan 

Penyusunan Anggaran 

1 unit 

15,6m²   

Ruang Koordinator 

Keuangan 
1 unit 

15,6m²   

Ruang Administrasi 

Kemahasiswaan 
1 unit 

15,6m²   

Ruang Administrasi 

kegiatan Akademik 
1 unit 

20.8m²   

Ruang Administrasi 

Keuangan 
1 unit 

15,6m²   

Ruang Administrasi surat 

menyurat 
1 unit 

20.8m²   

Ruang Ka. Sub Unit 

Kepegawaian 
1 unit 

15,6m²   

Ruang Ka. Sub Rumah 

Tangga 
1 unit 

20.8m²   

Ruang Ka. Sub Unit 

Transportasi 
1 unit 

20.8m²   

Ruang Ka. Unit Alumni 1 unit 15,6m²   

Ruang Ka. Unit Layanan 

Pengadaan 
1 unit 

15,6m²   

Ruang Hubungan 

Masyarakat (Humas) 1 unit 
15,6m²   

Ruang Ka. Unit bag.Kerja 

sama 
1 unit 

15,6m²   

Ruang Ka,Jurusan Gizi 1 unit 15,6m²   

Ruang Sekretaris 

Jurusan 
1 unit 

15,6m²   
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Ruang Kaprogdi D3 Gizi 1 unit 15,6m²   

Ruang Sekretaris Progdi 

D3 Gizi 
1 unit 

15,6m²   

Ruang Kaprogdi D4 Gizi 1 unit 15,6m²   

Ruang Sekretaris Progdi 

D4 Gizi 
1 unit 

15,6m²   

TOTAL Luas besaran ruang Kegiatan 

ADMINISTRASI  497,9 m²   

Kegiatan Penunjang 

Hall 1 unit 1.264m²     

Ruang Informasi/ 

Receptionist  
1 unit 

8 m²   

Aula Serbaguna 1 unit 1300m² 

Ruang Dosen 1 unit 109,2 m² 

Ruang Koordinator 

Laboratorium 
1 unit 

156 m² 

Ruang tamu 1 unit 20 m² 

Ruang rapat besar 1 unit 130m²   

Ruang rapat kecil 1 unit 104m²   

Ruang Badan Perwakilan 

Mahasiswa (BPM) 
1 unit 

39 m²   

Ruang  Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) 
1 unit 

39 m²   

Ruang Himpunan 

Mahasiswa Jurusan ( 

HIMA) 

1 unit 

39 m²   

Ruang Unit Kegiatan 

Mahasiswa 
1 unit 

39 m²   

Ruang rapat mahasiswa 1 unit 58,5m²   

Ruang Arsip 1 unit 19.5m²   

Klinik 1 unit 31,85m²   

Ruang bimbingan 

konseling 
2 unit 

39m²   

Perpustakaan 

(100 mhs) 
1 unit 

289,77 m² 

Kantin 1 unit 260 m² 
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Koperasi Mahasiswa 1 unit 26 m² 

Bank 1 unit 156 m²   

ATM Center 2 unit 5,2m²   

Mushola 1 unit 16,9m²   

Ruang pantry 2 unit 4,94m²   

Ruang Genset 1 unit 15 m² 

Ruang plumbing 1 unit 30 m² 

Ruang keamanan  1 unit 12 m² 

pos satpam 2 unit 10 m² 

Ruang pengolahan air 

limbah 
1 unit 

30 m² 

Gudang 1 unit 9 m² 

Toilet 3 unit 96m² 

Ruang trafo 1 unit 24 m² 

Ruang panel 1 unit 36 m² 

Ruang Cleaning Service 2 unit 20 m² 

TOTAL Luas besaran ruang Kegiatan 

Penunjang 

4.258,64m² 

Total Keseluruhan 9.358,01 m²   

Sirkulasi antar bangunan 10%   935,801 

TOTAL 
10.293,811 

m²   

 

 

Perhitungan Area Parkir  

Nama Ruang Jumlah Ruang Luas 

Area Parkir Mobil Kapasitas 166 mobil 2075,5 m²   

Area Parkir Motor Kapasitas 267 motor 534 m²   

Lapangan Voli 1 unit 211 m2         

LApangan Basket 1 unit 546 m2 

Total 3.366,5 m2 
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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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4.3.2. Program Sistem Struktur dan Enclosure  

 

 Sistem Struktur Atap 

  Dalam proyek Akademi Ilmu Gizi di Semarang akan menggunakan roof 

garden karena Perkembangan kawasan perkotaan yang padat dengan lahan terbatas dan 

makin munculnya kesadaran akan lingkungan sehat dan hijau, roof garden menjadi salah satu 

pilihan dan sistem struktur Space Frame pada bagian bangunan yang berbentang lebar. 

Sistem Struktur Tengah  

Kolom 

Beton Pracetak  

Menggunakan Beton Pracetak/Precast Beton adalah karena  di buat dicetakan dengan 

ukuran yang sudah ditentukan atau disesuaikan dengan aplikasi kerja sehingga bisa 

menghemat  biaya dan efisien waktu. 

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. 

 

Struktur rangka  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 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 
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Program Enclosure 

Dinding  

Bata Ringan ( HEBEL / CELCON ) 

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. Kedap air, sehingga 

kecil kemungkinan terjadinya rembesan air. Bata ini mempunyai kekedapan suara 

yang baik.  

  

Curtain Walls  

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.  

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. 

Lantai 

Pemakaian material lantai yang digunakan untuk Akademi Ilmu Gizi adalah keramik, 

laboratorium bahasa dan computer menggunakan alas karpet, dan laboratorium lainnya 

menggunakan vinyl. 

 

Plafond 

Klasiboard 

 Kelebihan Kalsiboard 

- Kalsiboard tidak mengandung bahan asbes yang berbahaya bagi kesehatan. 

Sehingga bahan ini tidak getas.  

- Ketebalan bahan ini sangat bervariatif mulai dari 3 mm sampai dengan 20 

mm.  
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- Untuk proses penyambungan lebih mudah karena terdapat karena ada bagian 

yang lebih tipis pada bagian tepi (recessed) sehingga penggunaan compound 

lebih sedikit.  

- Kalsiboard secara structural tidak akan rusak atau lapuk pada kondisi basah 

atau lembab.  

- Kalsiboard lebih mudah dibersihkan dari noda air jika terkena air sehingga 

pemeliharaan material ini lebih mudah 

- Kalsiboard mampu dilengkungkan hingga kelengkungan tertentu sehingga 

bisa untuk desain-desain plafon yang lengkung. 

Plafon 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 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) 

 

Struktur Bawah 

Pondasi batu kali 

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. 

Footplat 

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 
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sloof beton dengan dimensi  tertentu untuk kepentingan pemasangan 

dinding. Pondasi ini juga dapat dipersiapkan untuk bangunan di tanah sempit yang akan 

dikembangkan ke atas 

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. 

 

4.3.3. Program Sistem  Utilitas 

Tabel 4.1 Tabel Program 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. 

Sprinkler Peralatan  yang  dipergunakan  khusus  dalam  gedung,  yang 

 akan memancarkan air secara otomatis apabila terjadi 

pemanasan pada suatusuhu tertentu pada daerah di mana ada 

sprinkler tersebut . Alat ini sendiri hanya dapat digunakan sekali 

dalam pemakaiannya, cairan yang terdapat pada air ini yaitu air 

raksa.  

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. 

Hydrant dan selang Terdapat dua jenis hydrant yaitu: Indoor Hydrant Box  dan 

Outdoor Hydrant Box, biasanya pada Outdoor Hydrant Box  

disebelahnya terdapat Pillar Hydrant  

FIRE ALARM 

 

http://belajarsipil.blogspot.com/2012/06/pondasi.html
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yang berfungsi untukmenambah pasokan air, apabila 

pasokan air dalam mobil pemadam sudahhabis. Sumber air 

berasal dari Water Tank  pada bagian basement gedung ini. 

Alarm Kebakaran Peralatan yang dipergunakan untuk memberitahukan kepada 

setiap orang akanadanya bahaya kebakaran pada suatu tempat 

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 : 

7. Tangga dengan lebar lebih dari 180 cm harus dibagi 

menjadi dua bagian yang membagi lebr tangga antara 

100cm sampai 180cm 

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

dipisahkan dengan bordes. 

9. Tikungan tangga tak melebihi 30‟ 

10. Tinggi handrail diharuskan antara 80cm-

100cm,sedangkan lebar handrail sendiri disyaratkan 

minimal 100cm. 

11. Tinggi anak tangga tak lebih dari 20cm,paling ideal 

15-18cm. 

12. Jumlah lebar dan tinggi 2xtinggi anak tangga kurang 

lebih 70cm. 

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 

Genset 
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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. 

 

 

 

 

 

Jaringan Air Keterangan 

Air bersih 

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

untuk kemudian disalurkan ke outlet air secara gravitasi. 

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 
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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 

disaluran air umum. 

ak 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 

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 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. 

Pengolahan sampah 

dan limbah 
Keterangan 
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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 

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. 

Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang 

diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca 
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sekurang-kurangnya 1/6 daripada luas lantai.. 

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.  

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.  

Sistem Penghawaan tidak Langsung ( inDirect Cooling) 

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. 
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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 

didistribusikan secara merata ke setiap ruangan melewati 

saluran udara (ducting) yang telah dirancang terlebih dahulu 

sehingga lokasi yang jauh sekalipun bisa terjangkau. 

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. 

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. 

Sistem Keamanan 

Bangunan Keterangan 

CCTV Sistem keamanan bangunan bertujuan untuk melindungi dan 

memonitor terhadap fasilitas bangunan.Sistem keamanan 
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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) 

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. 

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. 

Jaringan 

Telekomunikasi 
Keterangan 

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 
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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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4.3.4. Program Lokasi dan Tapak 

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 

 

 


