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BAB III  

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur  

3.1.1 Studi Aktivitas Sekolah Alam Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Taman Kanak Kanak  

3.1.2. Pengelompokan Kegiatan 

 Kegiatan yang ada didalam Sekolah Alam PAUD dan TK ini 

dikelompokkan berdasarkan Kegiatan (aktivitas anak) yang di pengaruhi  

pada usia. Pengelompokan tersebut akan berpengaruh terhadap tata letak 

ruangan dan zoning pada tapak. Kegiatan kegiatan tersebut di 

kelompokkan menjadi 3 jenis kelompok kegiatan , yaitu : 

a. Kegiatan Utama 

b. Kegiatan Pendukung  

c. Kegiatan Kegiatan Menunjang 

Berikut adalah penjabarannya : 

a- Kegiatan Utama  

Kegiatan Utama merupakan kegiatan yang menjadi prioritas utama 

pada Sekolah Alam PAUD dan TK. Adapun kegiatan utama kurikulum dari 

pemerintah pada proses pembelajaran PAUD dan TK  
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Todler : usia (0-1thn 

TPA usia 1-2thn 

PAUD  (Play Ground ) usia 2-3thn 

PAUD  (Play Ground ) usia 3-4thn 

TK  Kecil usia 4-5 thn  

TK Besar usia 5-6 thn 

b- Kegiatan Pendukung  

Kegiatan Pendukung Merupakan Kegiatan yang akan mendukung 

kegiatan utamayang ada di dalam Sekolah Alam PAUD dan TK. 

Kegiatan Pendukung Tersebut meliputi :  

-melayani dan memberikan informasi  

- Kegiatan Istirahat –makan/minum 

-Kegiatan Menunggu  

-Periksa ke klinik 

c- Kegiatan Penunjang  

- Kegiatan Service  

- Kegiatan Pengontrolan  

- Kegiatan Ibadah  
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- Kegiatan Pengamanan  

- Kegiatan BAB/ BAK 

- Kegiatan Parkir  

3.1.3. Pengelompokan Kegiatan dan  Ruang : 

Telah di ketahui bahwa anak usia dini memiliki pola kegiatan dan 

aktivitas yang terjadwal, karena untuk memberikan sebuah sekolah 

dengan fasilitas yang layak kita menerapkan system moveing class untuk 

proses belajar mengajar. Di setiap aktivitas /kegiatan pembelajaran yang 

berbeda maka mereka berganti kelas. Berikut adalah table Studi aktivitas 

dan pengelompokan kegiatan pada Kebutuhan Ruang : 

Kegiatan / Aktivitas Pelaku  Kebutuhan 

Ruang 

Sifat 

 Bermain  

 

-Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

- Ruang Kelas / 

Taman Bermain  

- Ruang Kelas 

Indor / Outdor 

Privat-Indor 

 Belajar-Mengajar  -Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

- Ruang Kelas / 

Taman Bermain  

- Ruang Kelas 

Indor / Outdor 

-Perpustakaan  

Privat-Indor 

 Menggambar dan 

Mewarnai 

 

-Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

Ruang Kelas 

Melukis 

Privat-Indor 

 Upacara Bendera Semua pelaku  Lapangan Pubik-

Outdoor 

 Membuat -Murid Playgroup dan -Ruang Kreasi / Privat-Indor 
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Kearajinan 

/kreatifitas 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

Kerajinan 

 Mengenal huruf  

Mengenal Angka   

 

-Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

- Ruang 

Berhitung 

Privat-outdor 

area pasir 

 Menyanyi dan 

Bermain Musik 

-Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

-Ruang Musik Privat-Indor 

 Menari 

(tradisional) 

-Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

Ruang Menari SemiPrivat – 

Indor 

 Bermain peranan ( 

drama )  

-Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

Ruang Peran / 

Drama  

Privat-Indor 

 Olahraga  Semua Pelaku Aula Olahraga  

Lapangan 

Publik- Indoor 

 Senam  Pelatih Senam 

Semua Pelaku  

Ruang Senam  

Lapangan 

SemiPrivat – 

Indor/Outdoor 

 

 Sepakbola-berlari 

-Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

Lapangan 

Sepakbola  

Publik- 

Outdoor 

 

 Berenang 

 

-Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

Kolam renang Semi Privat- 

Outdoor 

 Memanah -Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

Area Memanah 

/ Lapangan 

Memanah 

Publik- 

Outdoor 

 Mengaji  -Murid Playgroup dan .Ruang Mengaji  Privat-Indor 
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 Belajar Sholat  

 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

 

 Berkebun 

 Menanam 

tanaman, sayuran, 

buah dlsb 

 Memanen buah, 

sayuran, dlsb 

-Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru Utama 

-Guru pendamping 

Area Berkebun 

Sawah 

Publik- 

Outdoor 

 Berternak , 

 Menangkap ikan  

 Memberix makan 

Ternak  

 Menyayangi 

binatang  

 Merawat binatang 

 Mengenal 

berbagai macam 

binatang 

-Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru 

Utama(Pengembala 

Ternak) 

-Guru pendamping 

Area 

Peternakan  

-Kolam Ikan 

-Ayam  

-Burung  

-Kucing  

-Kelinci 

 

Publik- 

Outdoor 

 Belajar Memasak 

 Memotong Sayur 

 Mengenal 

Jenisbumbu dapur 

dan Sayur  

 Mengenal alat 

Masak  

 Mencuci Buah dan 

Sayur 

-Murid Playgroup dan 

TK 

-Guru Utama(Koki) 

-Guru pendamping 

.Ruang 

Memasak 

 

Publik- Indor  

 Todler umur 0-

1thn 

TPA usia 1-2thn 

 Kegiatan 

Menitipkan Anak  

 Merawat Anak 

/Mengasuh Anak 

 Menidurkan anak 

 

-Anak usia 0bulan-

1tahun 

-pengasuh 

-Perawat/Suster 

-Ibu Sui 

 

-Ruang 

Penitipan anak 

- Kamar 

Penitipan 

-Kamar Bayi  

- Ruang Spa 

bayi  

Privat-Indor 
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(anak Tidur)  

 Menyuapi anak  

 Spa bayi (pijat 

Bayi) 

 Menyusui  

-Area bermain 

Anak  

-Ruang Laktasi 

 Istirahat. Makan –

minum 

 

 

 

-Semua Pelaku  

-Murid Paud dan TK 

-Guru Pengasuh 

Utama dan 

pendamping 

Ruang Makan  

Kantin 

 

Publik -Indor 

 Mengajar 

 -Rapat 

 -berdiskusi 

 

-Kepala Sekolah 

-Guru Utama 

-Guru Pengasuh 

- Guru pendamping 

-Suster 

 

3. Ruang 

Kepala Sekolah 

-ruang Guru  

-Ruang Rapat   

 

Privat - 

Outdor 

 Melayani 

Administrasi, 

Informasi , 

Pendaftaran dan 

pemasaran. 

 

 

Staff-Karyawan 

 

-Ruang 

Administrasi 

dan 

Operasional 

-Ruang 

pengelola 

/pendaftaran  

- Ruang 

Pimpinan  

 

Privat – Indor  

 Mencari Informasi  Pengunjung / Tamu Front Office  Privat-Indor 

 Menunggu  -Orangtua/Pengantar  

-Pengunjung / Tamu 

Ruang Tunggu Publik-

Outdoor  

 Service  

 Membersihkan 

Seluruh Area 

PAUD, TK dan 

TPA 

 Membuat Minum 

-OB/OG 

-Cleaning Service 

- Ruang OB  

- Pantry 

- Gudang 

Privat- Indor 

 Pengontrolan Area Staff  Ruang CCTV  Privat -Indor 
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Sekolah Ruang Genset  

Ruang Pompa 

 Pengamanan  Satpam  Pos Satpam Publik- 

Outdoor 

 Buang Air Semua pelaku  WC/ Toilet  Privat -Indor  

 Membaca  Semua pelaku Perpustakaan  Public –Indor 

 Kurang Enak 

Badan  

Semua pelaku  

Dokter 

Suster/perawat 

Klinik  Privat-Indor 

 Parkir  Semua Pelaku  Tempat Parkir Publik -

Outdoor 

 Ibadah  

Sholat Berjamaah 

Semua Pelaku Mushola Publik-Indor 

Tabel 3.1 Studi Aktivitas dan Kegiatan 

Sumber: Analisa Pribadi 

 : Kegiatan Utama    : Kegiatan Pendukung  

       : Kegiatan Penunjang  

3.1.4. Pengelompokan Pelaku  

Berikut adalah table dari pengelompokan pelaku Sekolah Alam PAUD dan 

TK di Kabupaten Demak :  

Pelaku Utama  Pelaku Pendukung  Pelaku penunjang 

- Anak usia 0-1tahun 

- Anak kelas Play 

Ground (anak usia 

2-3thn) 

- Anak Kelas TK 

(Anak usia 4-6thn) 

 

-Orang Tua  

-Kepala Sekolah  

- Guru Utama 

- Guru Pendamping  

- Pengasuh Anak 

- Perawat Anak / Suster 

- Dokter  

-Staff 

-Karyawan 

-OB/OG 

-Cleaning Service 

-Pengelola PAUD dan TK 

-Penjaga PAUD dan TK 

-Pengunjung / Tamu 
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Table 3.2 Pengelompokan pelaku  

Suber : Analisa Pribadi 

 

3.1.5. Pelaku - Pola kegiatan – Sifat Kegiatan 

Berikut adalah pola Kegiatan dan sifat kegiatan dari Pelaku : 

Pola Kegiatan Kedatangan : 

 

 

 

 

 

Diagram 3.1 Bagan Pola Kegiatan Kedatangan  

Sumber :Analisa Pribadi 

 

     Pubik     SemiPublik 

Privat     Servis Pola  

 

 

 

Datang  

Ruang  Kelas 

Enterance  

Drop off 

Parkir  
Kompleks 

Sekolah 

Alam 

PAUD dan 

TK   

RuangPenduk

ung  

Ruang 

pengelola  

Ruang Service 

 

 

 

 

KETERANGAN : 
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Kegiatan pulangan : 

 

 

 

 

Diagram 3.2 Bagan Pola Kegiatan pulangan 

Sumber :Analisa Pribadi 

Pola Kegiatan Siswa Playground dan TK : 

 

 

 

 

Diagram 3.3 Bagan Pola Kegiatan siswa Playground dan TK  

Sumber :Analisa Pribadi 

PolaKegiatan Todler dan TPA:  

 

 

 

Diagram 3.4 Bagan Pola Kegiatan siswa Todler dan TPA  

Sumber :Analisa Pribadi 

Area Kelas 

Area 

Pendukung  

Area 

pengelola  

Area Service 

Outrance  

Drop off 

Parkir  

Kompleks 

Sekolah 

Alam PAUD 

dan TK   

Datang  

Datang  

Kegiatan Bermain 

dan belajar 

Istirahat /Makan 

Bersama /Sholat 

Berjamaah  Tidur Siang   

Pulang    

Datang /Orang 

tua menitipkan 

Kegiatan Bermain, 

belajar dan di asuh 
Makan Siang   

Tidur Siang   

Pulang / Diambil 

orangtua    

Mandi Sore     
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Pola Kegiatan Pengajar :  

  

 

 

Diagram 3.5 Bagan Pola Kegiatan Pengajar  

Sumber :Analisa Pribadi 

 

Pola Kegiatan pengelola:  

  

 

 

 

Diagram 3.6 Bagan Pola Kegiatan Pengeola 

Sumber :Analisa Pribadi 

Pola Kegiatan pengunjung:  

 

 

Diagram 3.7 Bagan Pola Kegiatan Pengunjung 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

Datang  

Kegiatan 

mengajar  

Mempersiapk

an bahan 

mengajar   

Istirahat – 

Makan –

Ibadah    

Pulang    

Rapat   / 

Briving 

Datang  

Bekerja – 

Mengelola – 

Mengawasi    

Rapat 

/Briving    

Istirahat – 

Makan –

Ibadah    

Pulang    

Menerima 

Tamu   

Datang  

Survey 

/Menghadiri 

undangan  

Berkunjung  Pulang    
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Pola Kegiatan Service :  

 

 

Diagram 3.8 Bagan Pola Kegiatan Servis 

Sumber :Analisa Pribadi 

Rencana Operasional kegiatan Sekolah Alam PAUD dan TK  

 Taman Bermain dan belajar  anak Play Ground dan TK  

dilaksanakan setiaphari Senin- Jumat pukul 07.00-10.15 WIB  

 Todler  dan TPA dibuka setiap hari Senin-Sabtu mulai pukul 07.00-

17.00 WIB 

 Klinik Kesehatan, dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu mulai pukul 

07.30-14.00 WIB dan jumat dan Sabtu mulai pukul 08.30-12.00 

WIB 

 Perpustakaan dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu mulai pukul 

07.30-12.00 WIB 

 Kantin/ Café di khususkan untuk guru pengelola serta pengunjung ( 

orang tua murid)  dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu mulai pukul 

07.30-12.00 WIB 

Datang  Bekerja Sesuai 

bagian masing 

masing   

Pulang    Istirahat – 

Makan –

Ibadah    
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 Mushola, kegiatan beribadah dapat dilaksanakan pada waktu jam 

sholat berjamaah bisa di waktu sholat duha / Duhur bahkan Ashar 

untuk pengelola TPA dan pengelola PAUD dan TK. 

 Bagi Pengelola, Kegiatan perkantoran dilaksanakan Setiap Hari 

Senin – Jumat mulai pukul 07.00-14.00 WIB   

 Bagi Service , Kegiatan ServiceKebersihan, Keamanan, dll  

dilaksanakan Setiap Hari Senin – Kamis mulai pukul 07.00-17.00 

WIB  dan pada hari jumat dan Sabtu mulai pukul 07.00-13.00 WIB.  

3.1.6.Studi Fasilitas  

Fasilitas Utama ( PlayGround dan TK ) 

Nama Ruang /Fasilitas  Sifat Ruang  Outdoor/ 

Indoor 

R. Kelas Menggambar dan mewarnai  Privat Indoor 

R. Kelas musik / R. Kelas Bernyanyi  Privat Indoor 

R. Kelas Menari  publik Outdoor 

R. Kelas Peran / drama Privat Indoor 

R. Kelas Kreasi/ Kerajinan  Privat Indoor 

Lapangan Upacara publik Outdoor 

R.Kelas Berhitung 

(area pasir)  

Privat Outdoor  

Aula Olahraga  Publik  Indoor 
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Lapangan Sepak bola/ Lapangan 

Berlari 

publik Outdoor 

Kolam renang  Semi Privat  Outdoor 

Area Memanah  publik Outdoor 

Ruang Mengaji  Privat Indoor 

Area Berkebun 

-AreaSayuran 

-Area Tanaman Hias 

- Area buah  

- Area tanaman obat 

-Area tanaman Palawija 

publik Outdoor 

Area Peternakan  

-Kolam Ikan  

-Kandang Ayam  

-Kandang Burung  

-Kandang Kelinci  

-Kandang Kucing 

publik Outdoor 

R.Kelas Memasak Publik Indoor 

R. Makan Bersama  Semi publik  Outdoor 

Table 3.3 Fasilitas Utama Play Ground dan TK 

Suber : Analisa Pribadi 
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Fasilitas Utama- (Todler dan TPA) 

Nama Ruang /Fasilitas Sifat Ruang Outdoor/ 

Indoor 

Kamar Tidur Bayi usia 0-10bulan Privat Indoor 

Kamar Tidur Bayi usia 11-2tahun Privat Indoor 

Area Bermain Todler (usia 0-10bulan) Privat Indoor 

Area bermain TPA anak usia 1-2thn  Semi Publik Indoor dan outdoor 

Ruang pijat /Spa bayi Privat Indoor 

R.Laktasi  Privat Indoor 

Table 3.4 Fasilitas Utama Todler   

Sumber : Analisa Pribadi 

Fasilitas Pendukung 

Nama Ruang /Fasilitas Sifat Ruang Outdoor/ Indoor 

Perpustakaan Privat Indoor 

Dapur pengasuh Todler 

dan TPA 

Privat Indoor 

Ruang Tamu TPA Semi Publik Indoor 

Dapur Bersama Semi Publik Indoor 

Ruang Serbaguna /Aula  Privat Indoor 

Kantin /food court + Mini 

Market  

Publik Indoor 

Klinik Privat Indoor 

Loby  publik Outdoor 

Table 3.5 Fasilitas Pendukung 

Suber : Analisa Priba 
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Fasilitas Pengelola 

Nama Ruang /Fasilitas Sifat Ruang Outdoor/ Indoor 

Resepsionis Publik Indoor 

Front Office Semi public Indoor 

R. Kepala Sekolahdan 

Wakil 

Privat Indoor 

R. Guru Privat Indoor 

R. Pimpinan Privat Indoor 

R.Wakil Pimpinan Privat Indoor 

R. Administrasi Privat Indoor 

Ruang staff dan pengelola Privat Indoor 

Ruang Suster/ Pengasuh  

Todler dan TPA 

Privat Indoor 

Ruang Rapat Privat Indoor 

Table 3.6 Fasilitas Pengelola 

Suber : Analisa Pribadi 

Fasilitas Penunjang  

Nama Ruang /Fasilitas Sifat Ruang Outdoor/ Indoor 

Toilet  Privat Indoor 

Pantry Privat Indoor 

Mushola Semi Publik Indoor 

ATM center Publik Indoor 

Gudang Privat Indoor 

Ruang Genset Privat Indoor 
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Ruang Pompa Privat Indoor 

Ruang OB/OG Privat Indoor 

Ruang CCTV Privat Indoor 

Ruang Security (pos 

satpam) 

Semi Publik Indoor 

Laundy Privat Indoor 

Table 3.7 Fasilitas Pengunjung  

Suber : Analisa Pribadi 

Studi Ruang Khusus 

Studi Ruang Khusus merupakan fasilitas fasilitas utamayang terdiri dari 

fasilitas utama sekolah yaitu ruang kelas yang akan menjadi ruang utama 

atau sorotan anak anak untuk meakukan aktifitasnya. Ketinggian plafon 

pada lantai yaitu ± 275cm danketinggian jendela pada lantai ±40cm.  

ketinggian perabot pada anak (kursi) ±30cm dan pada meja ± 40cm. 

ketinggian (perabot)  tersebut berlaku pada semua rutama  yang jika di 

jabarkan sebagai berikut. : 

1. Ruang kelas Mewarnai  /menggambar  

Ruang kelas Mewarnai  /menggambar (max 20 anak dan terdapat 4 

pendamping dan 1 guru utama)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ UNIT 

(M2) 

SUMB

ER 

JML LUAS 

(M2) 

Bermain 

dan belajar 

meja 

mentor 

1,20m x 

0,8m 

0,96 m2 DA 1 0,96 m2 
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Kursi 

mentor 

0,6 x0,6   0,36 m2
 DA 1 0,36 m2

 

Rak 

peralatan 

1,25 m x 

0,6 m 

0,75 m2 DA 1 0,75 m2
 

Meja 

anak 

0,60m x 

0,40m  

0,24 m2 SB 20 4,8 m2
 

Kursi 

anak 

0,30m x 

0,30 m  

0,09 m2 SB 20 1,8 m2 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m 
x 
0,625 m 

0,546875m2  DA 5 2,73 m2 

Pergerakan 

anak  

- 3 m2   PP 20 60 m2 

     JUMLAH 71,4 m2 

     SIrkulasi 

(70%) 

49,98m2 

     Luas 

TOTAL 

121.38 

m2 

Tabel 3.8 Perhitungan Luas R. Mewarnai 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.  Layout Ruang Menggambar 

Sumber :Analisa Pribadi 
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2. R musik / Bernyanyi  

R musik / Bernyanyi (max 20 anak dan terdapat 4 pendamping dan 1 

guru utama)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ UNIT 

(M2) 

SUMB

ER 

JML LUAS (M2) 

Bermain 

dan belajar 

meja 

mentor 

1,20m x 

0,8m 

0,96 m2 DA 1 0,96 m2 

Kursi 

mentor 

0,6 x0,6   0,36 m2
 DA 1 0,36 m2

 

Rak alat 

musik 

1,25 m x 

0,6 m 

0,75 m2 DA 1 0,75 m2
 

piano 1,2m x 

2m 

2,4 m2 SB 2 4,8 m2 

drum 1,2m x 

1,5m 

1,8 m2 SB 2 3,6 m2 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m 
x 
0,625 m 

0,546875m2  DA 5 2,73 m2 

Pergerakan 

anak  

- 3 m2   PP 20 60 m2 

     JUMLAH 73,2 m2 

     SIrkulasi 

(70%) 

51,24 m2 

     Luas 

TOTAL 

124.44 m2 

 

Tabel  3.9. Perhitungan Luas Ruang Musik  

Sumber :Analisa Pribadi 
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Gambar 3.2.  Layout Ruang Musik 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

3. R. Kelas Menari  

R. Kelas Menari (max 20 anak dan terdapat 4 pendamping dan 1 guru 

utama)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Bermain 

dan belajar 

Rak 

peralatan 

2,0m x 

0,6m 

1,2 m2 SB 1 1,2 m2 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m x 
0,625 m 

0,546875

m2  

DA 5 2,73 m2 

Pergerakan 

anak  

- 3 m2   PP 20 60 m2 

     JUMLAH 63,93 m2 

     SIrkulasi 

(70%) 

44,751 m2 

     Luas 108,68 m2 
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TOTAL 

Tabel  3.10. Perhitungan Luast Ruang Menari 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

 

 

 

Gambar 3.3.  Layout Ruang Menari 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

4. R. Kelas Peran / Drama 

R. Kelas Peran / Drama (max 20 anak dan terdapat 4 pendamping dan 

1 guru utama)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT (M2) 

SUMB

ER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Bermain 

dan belajar 

Rak 

peralatan 

2,0m x 

0,7m 

1,4 m2 SB 2 2,8 m2 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m 
x 
0,625 m 

0,546875

m2  

DA 5 2,73 m2 

Pergerakan 

anak  

- 3 m2   PP 20 60 m2 

     JUMLAH 65,53 m2 
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     SIrkulasi 

(70%) 

45,871 m2 

     Luas 

TOTAL 

111,40m2 

Tabel  3.11. Perhitungan Luast Ruang Drama 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.  Layout Ruang Drama 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

5. R.Kreasi / Kerajinan  

R.Kreasi / Kerajinan (max 20 anak dan terdapat 4 pendamping dan 1 

guru utama)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUMB

ER 

JUML

AH 

LUAS (M2) 

Bermain 

dan belajar 

Meja 

mentor 

1,20m x 

0,8m 

0,96 m2 

 

DA 1 0,96 m2 

 

Kursi 

mentor 

0,6m x 

0,6m   

0,36 m2 DA 1 0,36 m2 

Meja kreasi 

anak 

D = 1,5 m 1,77 m2 ASP 4 7,08 m2 



III- 22 

 

Kursi anak 0,3 m x 

0,3 m 

0,09 m2
 SB 20 1,8 m2

 

Rak 

peralatan 

1,5m x 

0,7m 

1,05 m2
 DA 1 1,05 m2

 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m 
x 
0,625 m 

0,54687

5m2  

DA 5 2,73 m2
 

Pergerakan 

anak  

- 3 m2   PP 20 60 m2 

     JUMLA

H 

73,98 m2 

     SIrkula

si 

(70%) 

51,786m2 

     Luas 

TOTAL 

125,76m2 

Tabel  3.12. Perhitungan Luast Ruang Kerajinan 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5.  Layout Ruang Kerajinan 

Sumber :Analisa Pribadi 
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6. Ruang Audio Visual  

Ruang Audio Visual (max 20  anak dan terdapat 4 pendamping dan 1 

guru utama)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENS

I (M2) 

LUAS/ 

UNIT (M2) 

SUMB

ER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Bermain 

dan belajar 

Meja 

mentor 

1,2m x 

0,8m 

0,96 m2 DA 1 0,96 m2 

 Kursi 

mentor 

0,6m x 

0,6m   

0,36 m2 DA 1 0,36 m2 

 Mejaanak 0,60m 

x 

0,40m  

0,24 m2 SB 20 4,8 m2
 

 Kursianak 0,30m 

x 0,30 

m  

0,09 m2 SB 20 1,8 m2
 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 
m x 
0,625 
m 

0,546875

m2  

DA 5 2,73 m2 

Pergerakan 

anak  

- 3 m2   PP 20 60 m2 

     JUMLAH 70,65m2
 

     SIrkulasi 

(70%) 
49,455m2

 

     Luas 

TOTAL 
120,105 

m2
 

 

Tabel  3.13. Perhitungan Luast Ruang Audio Visual 

Sumber :Analisa Pribadi 
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Gambar 3.6.  Layout Ruang Audio Visual 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

7. Aula olahraga indoor 

Aula olahraga indoor (max 20 anak dan terdapat 4 pendamping dan 1 

guru utama)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUMB

ER 

JUMLAH LUAS (M2) 

olahraga 

indoor, 

senam, 

pingpong 

Rak 

peralatan 

3,0m x 

0,7m 

2,1 m2
 SB 1 2,1 m2

 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m 
x 
0,625 m 

0,54687

5 m2  

DA 5 2,73 m2 

Pergerakan 

anak  

- 3 m2   PP 20 60 m2 

     JUMLAH 64,83 m2 

     SIrkulasi 

(70%) 

45.381 m2 

     Luas 110,21m2 



III- 25 

 

TOTAL 

Tabel  3.14. Perhitungan Luast Ruang Olahraga Indor  

Sumber :Analisa Pribadi 

 

 

 

 

Gambar 3.7.  Layout Ruang Olahraga Indor 

Sumber :Analisa Pribadi 

8. Ruang Mengaji 

Ruang Mengaji (max 20 anak dan terdapat 4 pendamping dan 1 guru 

utama)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUMB

ER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Belajar 

sholat, 

belajar 

membaca 

kitab suci 

(mengaji) 

Rak 

peralatan 

2,0m x 

0,6m 

1,2 m2 SB 1 1,2 m2 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m 
x 
0,625 m 

0,5468

75m2  

DA 5 2,73 m2 

Pergerakan 

anak  

- 3 m2   PP 20 60 m2 
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     JUMLAH 63,93 m2 

     SIrkulasi 

(70%) 

44.751 m2 

     Luas 

TOTAL 

108,68m2 

Tabel  3.15. Perhitungan Luast Ruang Mengaji  

Sumber :Analisa Pribadi 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8.  Layout Ruang Mengaji 

Sumber :Analisa Pribadi 

9. Ruang memasak 

Ruang memasak (max 20 anak dan terdapat 4 pendamping dan 1 guru 

utama)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENS

I (M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUMB

ER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Bermain 

dan belajar 

memasak 

sederhana 

Meja 

kompor 

gas mini  

1,20m x 

0,8m 

0,96 

m2 

 

DA 4 3,84 m2 

 

Meja cuci 

(wastafel) 

1,20m x 

0,4m 

0,48 

m2 

DA 2 0,96m2 

Rak 0,6 m x 0,72 DA 4 2,88 m2 
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bumbu 1,2 m  m2
 

Lemari es 

mini 

0,6m x 

0,6m   

0,36 

m2
 

SB 4 1,44 m2
 

Kursi anak 0,3 m x 

0,3 m 

0,09 

m2
 

SB 20 1,8 m2 

Rak 

peralatan 

1,25m x 

0,6m 

0,75 

m2
 

DA 2 1,5 m2 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 
m x 
0,625 
m 

0,5468

75m2 
 

DA 5 2,73 m2
 

Pergerakan 

anak  

- 3 m2   PP 20 60 m2 

     JUMLAH 75,15m2 

     SIrkulasi 

(70%) 

52,605m2 

     Luas 

TOTAL 

127,755m2 

Tabel  3.16. Perhitungan Luast Ruang Memasak 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9.  Layout Ruang Memasak 

Sumber :Analisa Pribadi 
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10. Ruang Makan Bersama 

Ruang Makan Bersama (max 40  anak dan terdapat 4 pendamping dan 

1 guru utama)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Makan 

bersama 

Meja makan 

besar 

3,0m x 

1m 

3 m2 DA 4 12 m2 

Kursi anak  0,3m x 

0,3m   

0,09m2 DA 40 3,6 m2 

Kursi 

pendamping 

0,6m x 

0,6m   

0,36 m2 DA 10 3,6 m2 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m 
x 
0,625 m 

0,54687

5m2  

DA 5 2,73 m2
 

Pergerakan 

anak  

- 1 m2   PP 40 40 m2
 

     JUMLAH 61,93m2 

     SIrkulasi 

(70%) 
43,351m2

 

     Luas 

TOTAL 

105.281 m2 

Tabel  3.17. Perhitungan Luas Ruang Makan bersama  

Sumber :Analisa Pribadi 
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Gambar 3.10.  Layout Ruang Makan bersama 

Sumber :Analisa Pribadi 

11. Kamar Tidur Bayi usia 3-11bulan 

Kamar Tidur Bayi usia 0-11bulan (max 20 balita dan terdapat 10 

pendamping)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Tidur siang Keranjang 

tidur bayi 

1,2m x 

0,75m 

0,9 m2 SB 20 18 m2 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m 
x 
0,625 m 

0,54687

5m2  

DA 5 2,73 m2 

     JUMLAH 20,73 m2 

     SIrkulasi 

(70%) 

14,51 m2 

     Luas 

TOTAL 

35,24m2 

Tabel  3.18. Perhitungan Luas  Ruang Tidur Bayi usia 0-1thn 

Sumber :Analisa Pribadi 
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Gambar 3.11.  Layout Ruang Tidur Bayi usia 3-1thn 

Sumber :Analisa Pribadi 

12. Kamar Tidur Bayi usia 12bulan-2tahun 

Kamar Tidur Bayi usia 1tahun-2tahun (max 20 balita dan terdapat 10 

pendamping)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT (M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Tidur siang Tempat 

tidur 

lesehan 

2m x 1m 2 m2 SB 20 40 m2 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m 
x 
0,625 m 

0,546875

m2  

DA 5 2,73 m2 

Pergerakan 

anak  

- 3 m2   PP 20 60 m2 

     JUMLAH 102,73 m2 

     SIrkulasi 

(70%) 

71,91 m2 

     Luas 

TOTAL 

174,64m2 

Tabel  3.19. Perhitungan Luas  Ruang Tidur Bayi usia 12-12thn 

Sumber :Analisa Pribadi 
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Gambar 3.12.  Layout Ruang Tidur Bayi usia 1-2thn 

Sumber :Analisa Pribadi 

13. Area Bermain Todler (usia 0-3tahun) 

Area Bermain Todler (usia 0-3tahun) (max 20 balita dan terdapat 10 

pendamping)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT (M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Bermain 

dan belajar  

Kotak 

mainan  

0,5m x 

0,8m 

0,4 m2 

 

SB 1 0,4 m2 

 

Rak 

mainan 

1,2m x 

0,4m 

0,48 m2 DA 1 0,48m2 

Papan 

luncur 

3,4 m x 5 

m  

17 m2 DA 1 17 m2 

ayunan 2,5m x 

4,5m   

11,25 m2 DA 1 11,25 m2 

Bak pasir 3 m x 3 m 9 m2 DA 1 9 m2 

Papan 

jungkat-

jungkit 

4m x 

0,30m 

1,2 m2 DA 1 1,2 m2 

Luas 

pendamping 

- 0,875 m 
x 

0,546875

m2  

DA 5 2,73 m2 
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duduk dan 

berdiri 

0,625 m 

Pergerakan 

anak  

- 3 m2   PP 20 60 m2 

     JUMLAH 102,06m2 

     SIrkulasi 

(70%) 

71,44m2 

     Luas 

TOTAL 

173,50m2 

Tabel  3.20. Perhitungan Luas  Ruang Area Bermain Todler 0-3thn 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13.  Layout Ruang Bermain Todleri usia 0-3thn 

Sumber :Analisa Pribadi 

14. Ruang pijat /Spa bayi 

Ruang pijat /Spa bayi (max 5 balita dan terdapat 5 pendamping)  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT (M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

SPA dan 

pijat bayi 

Bak 

renang 

bayi 

1,5m x 

1,5m 

2,25 m2 ASB 1 2,25 m2 

Meja pijat 

bayi  

1,2m x 0,96m2 SB 5 4,8 m2 
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0,8m   

Rak 

perlengka

pan 

Spa  

1,25m x 

0,6m   

0,75 m2 DA 2 1,5 m2 

Almari 

pakaian 

bayi 

1,25m x 

0,6m   

0,75 m2 DA 1 0,75 m2 

Luas 

pendamping 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m 
x 
0,625 m 

0,546875

m2  

DA 5 2,73 m2
 

     JUMLAH 12,03 m2 

     SIrkulasi 

(50%) 

6,015m2 

     Luas 

TOTAL 

18,045m2 

Tabel  3.21. Perhitungan Luas  Ruang Area baby Spa 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.14.  Layout Ruang baby Spa 

Sumber :Analisa Pribadi\ 
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15. R.Laktasi 

R.Laktasi max 5 ibu menusui  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT (M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Menyusui 

bayi 

Kursi 

pumping 

1,6m x 

1,28m 

2,048 m2 SB 5 10,24 m2 

Rak 

perlengkap

an 

pumping  

1,25m x 

0,6m   

0,75m2 SB 2 1,5 m2 

wastafel 1,2m x 

0,4m   

0,48 m2 DA 1 0,48 m2 

Luas ibu 

menyusui 

duduk 

dan 

berdiri 

- 0,875 m 
x 
0,625 m 

0,546875

m2 
 

DA 5 2,73 m2 

     JUMLAH 14,95m2 

     SIrkulasi 

(50%) 

7.475m2 

     Luas 

TOTAL 

22,425 m2 

Tabel  3.22. Perhitungan Luas  Ruang Laktasi 

Sumber :Analisa Pribadi 
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Gambar 3.15.  Layout Ruang Laktasi 

Sumber :Analisa Pribadi 

RUANG PENDUKUNG  

1. Perpustakaan 

Perpustakaan   

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITA

S 

PERAB

OT 

DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLA

H 

LUAS (M2) 

Meletakka

n buku 

Rak 

buku 

0,6m x 

3m 

1,8m2 SB 5 9 m2 

Membaca 

buku  

Meja 

membac

a anak 

0,8m x 

0,6m 

0,48 m2 SB 20 9,6 m2 

Kursi 

anak  

0,3m x 

0,3m   

0,09m2 SB 20 1,8 m2 

Meja 

resepsio

nis 

1,2m x 

0,8m 

0,96 m2 DA 5 4,8 m2 

Kursi 

resepsio

nis 

0,6m x 

0,6m   

0,36 m2 DA 5 1,8m2 

Luas - 0,875 m 0,546875 DA 5 2,73 m2 
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pendampi

ng duduk 

dan 

berdiri 

x 

0,625 m 

m2  

Pergerak

an anak  

- 3 m2   PP 20 60 m2 

     JUMLA

H 

89,73m2 

     SIrkula

si 

(70%) 

62,81m2 

     Luas 

TOTAL 

152,54m2 

Tabel  3.23. Ruang Pendukung Perpustakaan  

Sumber :Analisa Pribadi 

 

2. Dapur pengasuh Todler dan TPA 

Dapur pengasuh toddler dan TPA 

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT (M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Membersih

kan dot 

bayi 

Rak 

peralatan 

memasak 

1m x 

0,6m 

0,6 m2 SB 1 0,6 m2 

Menghang

atkan nasi 

 

 

Menyiapka

n nakan 

untuk bayi 

 

 

 

Menyiapka

n buah 

Meja 

kompor / 

microwaf

e 

1,20m x 

0,8m 

0,96 m2 

 

DA 1 0,96 m2 

wastafel  1,20m x 

0,4m 

0,48 m2 DA 1 0,48m2 

Lemari Es 0,8m x 

0,8m 

0,64 m2 SB 1 0,64 m2 
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untuk bayi 

Luas 

pengasuh 

toddler 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m x 

0,625 m 

0,546875

m2  

DA 5 2,73 m2 

     JUMLAH 5,41 m2 

     SIrkulasi 

(50%) 

2,705 m2 

     Luas 

TOTAL 

8,115 m2 

Tabel  3.24 Ruang Dapur Pengasuh todler  

Sumber :Analisa Pribadi 

3. Dapur Utama  

Dapur utama 

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITA

S 

PERABOT DIMEN

SI (M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLA

H 

LUAS (M2) 

Memasak 

untuk 

anak-

anak 

Rak 

peralatan 

memasak 

0,3m x 

1m 

0,3 m2 DA 2 0,6 m2 

Meja 

kompor / 

microwafe 

1,20m 

x 0,8m 

0,96 m2 

 

SAP 2 1,92 m2 

wastafel  1,5m x 

0,8m 

1,2 m2 DA 1 1,2m2 
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Rak 

bumbu 

0,6 m x 

1m 

0,6 m2 

 

DA 2 1,2m2 

 

Lemari Es 0,8m x 

0,8m 

0,64 m2 SB 2 1,28 m2 

Luas 

pergerak

an koki 

duduk 

dan 

berdiri 

- 0,875 

m x 

0,625 

m 

0,5468

75m2  

DA 5 2,73 m2 

     JUMLA

H 

8,93 m2 

     SIrkula

si 

(70%) 

6,25 m2 

     Luas 

TOTAL 

15,18m2 

Tabel  3.25. Ruang Dapur Utama 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

4. Ruang Serbaguna /Aula 

Ruang Serbaguna / Aula  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITA

S 

PERAB

OT 

DIMEN

SI (M2) 

LUA

S/ 

UNIT 

(M2) 

SU

MB

ER 

JUML

AH 

LUAS (M2) 

Pertunjuk

an / 

pentas 

Panggu

ng 

10m x 

6m 

60 m2 ASB 1 60 m2 

Ruang 

backsta

ge 

3m x 

6m  

18 m2 ASB 1 18 m2 
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Rapat 

Akbar 

bersama 

wali murid 

menonton 

pertunjuk

an  

Kursi 

penonto

n 

0,5m x 

0,5m 

0,25 

m2 

ASB 200 50 

Fasilitas  Toilet  2m x 

2m 

4 m2 DA 4 16 m2 

     JUML

AH 

144m2 

     SIrkula

si 

(100%) 

144m2 

     Luas 

TOTAL 

288m2 

Tabel  3.26. Ruang Serbaguna / Aula  

Sumber :Analisa Pribadi 

 

5. Kantin /food court + mini market  

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENS

I (M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Makan, 

minum, 

jual beli 

makanan 

Outlet 

kantin 

2,5m x 

2,5m 

6,25 m2 ASB 4 25 m2 

Meja 

makan 

1m x 1m 1 m2 ASB 12 12m2 

Kursi 

makan 

0,5m x 

0,5m  

0,25 m2 DA 12 3 m2 

Mini 

market  

Rak 

penjualan 

2,5m x 

0,8m 

2 m2 DA 2 4 m2 

Lemari Es 0,8m x 

0,8m 

0,64 m2 SB 2 1,28 m2 

Meja kasir 1,6 m x 

0,8m 

1,28 m2 SB 1 1,28 m2 

Luas - 0,875 m 0,54687 DA 5 2,73 m2 
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pergerakan 

tamu 

kantin 

duduk dan 

berdiri 

x 

0,625 m 

5m2  

     JUMLAH 49,29 m2 

     SIrkulasi 

(100%) 

49,29 m2 

     Luas 

TOTAL 

98,58 m2 

 

Tabel  3.27. Ruang Kantin 

Sumber :Analisa Pribadi 

6. Klinik 

Klinik 

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Konsultasi 

dokter,  

Periksa 

Meja 

dokter 

1,2m x 

0,8m 

0,96 m2 DA 1 0,96 m2 

Kursi dokter 0,6m x 

0,6m 

0,36 m2 DA 1 0,36 m2 

Kursi Pasien 0,6m x 

0,6m 

0,36 m2 

 

DA 1 0,36 m2 

Bed 2m x 

0,8m 

1,6 m2 DA 1 1,6m2 

Rak buku/ 

berkas 

pasien 

1,25 m x 

0,6m 

0,75 m2 

 

DA 1 0,75m2 
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Rak obat 1,25 m x 

0,6m 

0,75 m2 

 

DA 1 0,75m2 

 

Luas 

dokter dan 

perawat 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m 

x 

0,625 m 

0,54687

5m2  

DA 5 2,73 m2 

     JUMLAH 7,51 m2 

     SIrkulasi 

(70%) 

5,257 m2 

     Luas 

TOTAL 

12,767m2 

Gambar Tabel  3.28. Ruang Klinik 

Sumber :Analisa Pribadi 

7. Ruang Tamu  

Ruang Tamu 

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Menrima 

tamu 

Meja tamu 1,2m x 

0,8m 

0,96 

m2 

DA 1 0,96 m2 

Sofa pendek 0,8m x 

0,8m 

0,64 

m2 

DA 2 1,28 m2 

Sofa 

panjang 

2m x 0,8m 1,6 

m2 

 

DA 1 1,6m2 

Rak 

acessoris 

1,25m x 

0,6m 

0,75 

m2 

DA 1 0,75m2 

     JUMLAH 6,19 m2 
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     Sirkulasi 

(50%) 

3,095 m2 

     Luas 

Total 

9,285 m2 

Gambar Tabel  3.29. Ruang Tamu 

Sumber :Analisa Pribadi 

8. Mushola 

Mushola 

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITA

S 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS

/ 

UNIT 

(M2) 

SUMBER JUMLAH LUAS (M2) 

Pertunjuk

an/ 

pentas 

mimbar 1m x 2m 2 m2 ASP 1 2 m2 

Ruang 

Wudhu 

Wanita 4m x 4m 16 

m2 

 

ASP 1 16 m2 

Pria  4m x 4m 16 

m2 

 

ASP 1 16 m2 

Luas 

maksimal 

pergerak

an pada 

anak saat 

sholat 

- 0,75 m  - SB 200 150 m2 

     JUMLAH 184 m2 

     SSirkula

s (100%) 

184 m2 
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     Luas 

TOTAL 

368 m2 

Gambar Tabel  3.30. Ruang Mushola 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

FASILITAS PENGELOLA 

1. Resepsionis 

Resepsionis   

FUNGSI DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Bekerja (1 

orang) 

 

Pusat 

Informasi 

 

Pengunjung 

sekolah 

alam 

Meja 

resepsonis 

2,15m x 

0,8m 

1,72 

m2 

DA 1 1,72 m2 

Kursi kerja 0,6m x 

0,6m  

0,36 

m2 

DA 1 0,36 m2 

Luas dokter 

dan perawat 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m x 

0,625 m 

0,5468

75m2  

DA 1 0,546875 m2 

     JUMLAH 2,627m2 

     SIrkulasi 

(100%) 

2,627m2 

     Luas 

TOTAL 

5,254m2 

Gambar Tabel  3.31. Ruang Resepsionis 

Sumber :Analisa Pribadi 

2. R. Kepala Sekolah 
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Ruang Kepala sekolah 

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Bekerja (1 

orang) 

 

Mengurus 

keperluan 

sekolah 

 

Menerima 

tamu 

Meja kerja 2,15m x 

0,8m 

1,72 

m2 

DA 1 1,72 m2 

Kursi kerja 0,6m x 0,6m  0,36 

m2 

DA 1 0,36 m2 

Kursi tamu 0,6m x 0,6m  0,36 

m2 

DA 1 0,36 m2 

Sofa 

pendek 

0,8m x 0,8m 0,64 

m2 

DA 2 1,28 m2 

Sofa 

panjang 

2m x 0,8m 1,6 m2 DA 1 1,6m2 

Rak buku 1,25m x 

0,6m 

0,75 

m2 

DA 1 0,75 m2 

Fasilitas Toilet 2m x 2m 4 m2 DA 1 4 m2 

Luas 

dokter dan 

perawat 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m x 

0,625 m 

0,546

875m
2  

DA 1 0,546875 m2 

     JUMLAH 9,617m2 

     SIrkulasi 

(50%) 

4,81m2 

     Luas 

TOTAL 

14,425m2 

Gambar Tabel  3.32. Ruang Kepala Sekolah  

Sumber :Analisa Pribadi 

3. R. Guru 

Ruang Guru 

FUNGSI DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 
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Ruang Guru 

 

40 guru 

pendamping 

 

8 Guru 

utama  

Meja 

kerja 

1,2m x 

0,8m 

0,96 

m2 

DA 48 46,08 m2 

Kursi 

kerja 

0,6m x 

0,6m  

0,36 

m2 

DA 48 17,28 m2 

Meja 

briefing 

4m x 1m  4 m2 DA 1 4 m2 

Kursi 

briefing 

0,6m x 

0,6m  

0,36 

m2 

DA 8 2,88 m2 

Rak buku 1,25m x 

0,6m 

0,75 

m2 

DA 3 2,25 m2 

     JUMLAH 72,49 m2 

     Sirkulasi 

(70%) 

50,743 m2 

     Luas 

TOTAL 

123.233 m2 

Gambar Tabel  3.33. Ruang Guru  

Sumber :Analisa Pribadi 

 

4. R. Pimpinan (Ketua Yayasan) 

Ruang Pimpinan (Ketua Yayasan) 

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Bekerja (1 

orang) 

 

Mengurus 

keperluan  

 

Menerima 

tamu 

Meja kerja 2,15m x 

0,8m 

1,72 

m2 

DA 1 1,72 m2 

Kursi kerja 0,6m x 

0,6m  

0,36 

m2 

DA 1 0,36 m2 

Kursi tamu 0,6m x 

0,6m  

0,36 

m2 

DA 1 0,36 m2 

Sofa 

pendek 

0,8m x 

0,8m 

0,64 

m2 

DA 2 1,28 m2 

Sofa 

panjang 

2m x 0,8m 1,6 m2 DA 1 1,6m2 

Rak buku 1,25m x 

0,6m 

0,75 

m2 

DA 1 0,75 m2 
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Fasilitas Toilet 2m x 2m 4 m2 DA 1 4 m2 

Luas 

maksimal 

pergerakan 

pimpinan 

duduk dan 

berdiri  

- 0,875 m x 

0,625 m 

0,5468

75m2  

DA 1 0,546875 m2 

     JUMLAH 9,617m2 

     SIrkulasi 

(50%) 

4,81m2 

     Luas 

TOTAL 

14,425m2 

Gambar Tabel  3.34. Ruang Pimpinan 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

5. R.Wakil Pimpinan (Wakil Ketua yayasan)  

Ruang Wakil Pimpinan (Wakil Ketua Yayasan) 

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Bekerja (1 

orang) 

 

Mengurus 

keperluan  

 

Menerima 

tamu 

Meja kerja 2,15m x 

0,8m 

1,72 

m2 

DA 1 1,72 m2 

Kursi kerja 0,6m x 

0,6m  

0,36 

m2 

DA 1 0,36 m2 

Kursi tamu 0,6m x 

0,6m  

0,36 

m2 

DA 1 0,36 m2 

Sofa 

pendek 

0,8m x 

0,8m 

0,64 

m2 

DA 2 1,28 m2 

Sofa 

panjang 

2m x 0,8m 1,6 m2 DA 1 1,6m2 

Rak buku 1,25m x 

0,6m 

0,75 

m2 

DA 1 0,75 m2 

Fasilitas Toilet 2m x 2m 4 m2 DA 1 4 m2 

Luas 

maksimal 

- 0,875 m x 

0,625 m 

0,5468

75m2  

DA 1 0,546875 m2 
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pergerakan 

wakil 

pimpinan 

duduk dan 

berdiri 

     JUMLAH 9,617m2 

     SIrkulasi 

(50%) 

4,81m2 

     Luas 

TOTAL 

14,425m2 

Gambar Tabel  3.35. Ruang Wakil pimpinan 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

6. R. Administrasi 

Ruang Administrasi 

FUNGSI DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Bekerja (3 

orang) 

 

Mengurus 

keperluan 

administrasi 

 

Meja 

kerja 

1,2m x 

0,6m 

0,72 

m2 

DA 3 2,16 m2 

Kursi 

kerja 

0,6m x 

0,6m  

0,36 

m2 

DA 3 1,08 m2 

Loket 

pembaya

ran 

5m x 2m  100 m2 ASP 1 10 m2 

Luas 

maksimal 

pergerakan 

staff 

administrasi  

- 0,875 m x 

0,625 m 

0,5468

75m2  

DA 3 1,640m2 

     JUMLAH 14,88m2 

     SIrkulasi 

(70%) 

10,416m2 
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     Luas 

TOTAL 

25,296m2 

Gambar Tabel  3.36. Ruang Administrasi  

Sumber :Analisa Pribadi 

 

7. Ruang staff dan pengelola 

Ruang staff dan pengelola 

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUMB

ER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Bekerja (3 

orang) 

 

 

Meja 

kerja 

1,2m x 

0,6m 

0,72 m2 DA 3 2,16 m2 

Kursi 

kerja 

0,6m x 

0,6m  

0,36 m2 DA 3 1,08 m2 

Luas 

pergerakan 

staff duduk 

dan berdiri 

- 0,875 m x 

0,625 m 

0,54687

5m2  

DA 3 1,640 m2 

     JUMLAH 4,88m2 

     SIrkulasi 

(70%) 

3,416m2 

     Luas 

TOTAL 

8,296m2 

Gambar Tabel  3.37. Ruang Staf dan Pengelola  

Sumber :Analisa Pribadi 
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8. Ruang Suster/ Pengasuh  Todler dan TPA 

Ruang pengasuh toddler dan TPA 

FUNGSI 

DAN 

AKTIVIT

AS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT (M2) 

SUMB

ER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Istirahat 

dan 

persiap

an 

bekerja 

(10 

suster 

pendam

ping) 

 

 

Meja 

suster 

4m x 1m 4 m2 DA 1 4 m2 

Kursi 

kerja 

0,6m x 

0,6m  

0,36 m2 DA 10 3,6 m2 

loker 1,25m x 

0,6m 

0,75 m2 DA 2 1,5 m2 

Rak 

keperluan 

1m x 

0,5m  

0,5 m2 DA 2 1 m2 

Luas 

pergera

kan 

pengasu

h duduk 

dan 

berdiri 

- 0,875 m x 

0,625 m 

0,546875m
2  

DA 10 54,687 m2 

     JUMLAH 64,787m2 

     SIrkulasi 

(50%) 

32,39m2 

     Luas 

TOTAL 

97,18m2 

Gambar Tabel  3.38. Ruang Suster / Pengasuh Todler   

Sumber :Analisa Pribadi 
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9.  Ruang  Rapat 

Ruang rapat 

FUNGSI 

DAN 

AKTIVITAS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT (M2) 

SUM

BER 

JUMLAH LUAS (M2) 

Rapat 

 

 

Meja 

rapat 

4m x 

1,5m 

6 m2 DA 2 12 m2 

Kursi 

rapat 

0,6m x 

0,6m  

0,36 m2 DA 20 7,2 m2 

Luas 

pergerakan 

duduk dan 

berdiri 

- 0,875 m x 

0,625 m 

0,546875

m2  

DA 20 10,937 m2 

     JUMLAH 30,137m2 

     SIrkulasi 

(100%) 

30,137m2 

     Luas 

TOTAL 

60,274m2 

Gambar Tabel  3.39. Ruang Rapat 

Sumber :Analisa Pribadi 

 

FASILITAS PENUNJANG/ SERVIS 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUMBER JUMLAH LUAS (M2) 

Toilet 2m x 2m 4m2 DA 15 60 m2 

Pos Satpam  2m x 2m 4 m2 DA 1 4m2 
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Pantry 3m x 3m 9 m2 ASP 1 9 m2 

Gudang 6mx 5m 30 m2 ASP 1 30 m2 

Ruang Genset 4m x4m 16 m2 ASP 1 16 m2 

Ruang Pompa 3m x 3m 9 m2 ASP 1 9 m2 

Ruang OB/OG 4m x4m 16 m2 ASP 1 16 m2 

Ruang Laundry 4m x4m 16 m2 ASP 1 16 m2 

Gambar Tabel  3.40. Luas Ruang Penunjang / servis 

Sumber :Analisa Pribadi 

RUANG UTAMA OUTDOR 

PERABOT DIMENSI 

(M2) 

LUAS/ 

UNIT 

(M2) 

SUMBE

R 

JUMLA

H 

LUAS (M2) 

Lapangan 

upacara 

26m x 14m 364m2 DA 1 364 m2 

Bak Pasir anak 5m x 5m 25 m2 DA 1 25m2 

Area bermain 

anak outdoor 

(Ayunan, 

Jungkat 

Jungkit,Prosota

n,dll)  

10m x 10m 100 m2 ASP 1 100 m2 

Lapangan 

sepak 

bola/berlari anak 

10 m x 5 m 50 m2 Olahraga

.web.id 

1 50 m2 
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Kolam renang 

anak 

8m x 5m 40 m2 Olahraga

.web.id 

1 40 m2 

Area memanah 

anak  

5m x 10m 50 m2 SB 1 50 m2 

Area Berkebun 70m x 50m 3500 m2 ASP 1 3500 m2 

Area peternakan  

(meliputi : ayam, 

burung, kelinci, 

ikanlele, ikan 

mas) 

15m x 10m 150 m2 ASP 1 150 m2 

    Luas 

Total 

4279 m2 

Gambar Tabel  3.41. Luas Ruang Utama outdoor 

Sumber :Analisa Pribadi 

Perhitungan Kebutuhan  Lahan Parkir  

Asumsi Kapasitas Area Parkir : 

Jumlah Pelaku / hari Sebanyak : 

Murid = 80 murid PAUd dan TPA= 40 murid  

asumsi: 

- 40% naik mobil ( ditunggu ) x 80 = 32mobil  

- 20% naik motor(di tunggu) x 80= 16 motor  

- 40% anak di antar ( drop off)  
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Pengajar48 orang, Karyawan pengelola 10 orang,Karyawan 

Penunjang ±20orang perhari. 

Asumsi :  

10% naik mobil x 58 = 6 mobil + 2 mobilantar jemput murid 

50 % naik motor x 78 orang = 39 motor 

40 % ( dropoff ) naik angkot / di antar  

Umum ( jika ada even ) perlu di tambah 50 % setiap kendaraan murid 

/ pengunjung 

Mobil murid dan karyawan = 32 + 8 = 40 mobi + 50% = 60 mobil  

Motor Murid dan Karyawan = 16  + 39 = 55 motor + 50 % = 83 motor  

Bus (asumsi dapat menampung 2 bus besar jika ada acara /studi banding)  

Jumlah keseluruhan : 60 mobil, 83motor, 2 bus.  

Kendaraan Dimensi (m) Luas Standar 

(m2) 

Sumber : DA 

Unit Luas ( m2) 

Mobil  2,5 x 5 12,5 60 750 

Motor  1x2 2 83 166 

Bus  12x3,5 42 2 84 

   Jumlah  1000 

   Sirkulasi100% 1000 
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   Jumlah Total 2000m2 

Gambar Tabel  3.42. Luas Ruang Lahan Parkir 

Sumber :Analisa Pribadi 

3.1.7. Penentuan Jumlah Kapasitas Pelaku 

Tabel Besaran Ruang Total dan Pelaku  

Ruang BESARAN Kapasitas Sifat 

1. Ruang kelas 

Mewarnai  

/menggambar  

121,38m2 20 anak, 

5pendamping 

Indor 

2. R musik / Bernyanyi  124,44 m2 20 anak, 

5pendamping 

Indor 

3. R. Kelas Menari  108,68 m2 20 anak, 

5pendamping 

Indor 

4. R. Kelas Peran / 

Drama 

 

111,40 m2 20 anak, 

5pendamping 

Indor 

5. R.Kreasi / Kerajinan  125,76 m2 20 anak, 

5pendamping 

Indor 

6. Ruang Audio Visual  

 

120,105 m2 20 anak, 

5pendamping 

Indor 

7. Aula olahraga indor 110,21 m2 20 anak, 

5pendamping 

Indor 

8. Ruang Mengaji 108,68 m2 20 anak, 

5pendamping 

Indor 

9. Ruang memasak 127,755 m2 20 anak, 

5pendamping 

Indor 

10. Ruang Makan 

Bersama 

105.281 m2 20 anak, 

5pendamping 

Indor 
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11. Kamar Tidur Bayi usia 

0-11bulan 

35,24m2 20 anak, 

10pendamping 

Indor 

12. Kamar Tidur Bayi usia 

12bulan-2tahun 

174,64m2 20 anak, 

10pendamping 

Indor 

13. Area Bermain Todler 

(usia 0-10bulan) 

14. Area bermain Batita 

anak usia 1-2thn  

173,50 m2 20 anak, 

10pendamping 

Indor 

15. Ruang pijat /Spa bayi 18,045m2 5  anak, 

5pendamping 

Indor 

16. R.Laktasi 

 

22,425m2  10 ibu sui Indor 

17. Perpustakaan 152,54m2 20anak Indor 

18. Dapur pengasuh 

Todler dan TPA 

8,115 m2 Mak 5orang Indor 

19. Dapur Utama  15,18 m2 3orang koki Indor 

20. Ruang Serbaguna 

/Aula 

288 m2 20orang Indor 

21. Kantin /food court + 

mini market  

98,58m2 48orang Indor 

22. Klinik 12,776 m2 3orang Indor 

23. Ruang Tamu  9,258m2 5orang  Indor 

24. Mushola+ ruang 

wudhu 

368 m2 200orang Indor 

25. Resepsionis 5,254 m2 1orang Indor 

26. R. Kepala Sekolah  

27.  wakil 

14,425m2 

14,425m2 

2orang Indor 

28. R. Guru 123.233 m2 48orang Indor 

29. R. Pimpinan 14,425m2 1orang Indor 
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30. R.Wakil Pimpinan 14,425m2 1orang Indor 

31. R. Administrasi 25,296m2 3rang Indor 

32. Ruang staff dan 

pengelola 

8,296 m2 4orang Indor 

33. Ruang Suster/ 

Pengasuh  Todler dan 

TPA 

97,18 m2 20orang Indor 

34. Ruang Rapat 60,274 m2 10 orang Indor 

35. Toilet ( 15 Toilet) 

 

60 m2 1orang Indor 

36. Pos Satpam  

 

4 m2 2orang Indor 

37. Pantry 

 

9 m2 3orang Indor 

38. Gudang 

 

30 m2 2orang Indor 

39. Ruang Genset 

 

16 m2 2orang Indor 

40. Ruang Pompa 

 

9 m2 2orang Indor 

41. Ruang OB/OG 

 

16 m2 10orang Indor 

42. Ruang Laundry  16 m2 2orang Indor 

Lapangan Upacara  

 

364 m2 100 orang outdoor 

Bak Pasir  9 m2 20orang outdoor 

Area bermain outdor 25 m2 20orang outdoor 
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(Ayuna, Jungkat 

Jungkit,Prosotan,dll)  

 

Area Parkir 

 

2000m2  outdoor 

LapanganSepak Bola/Berlari 

 

502.335 m2 25 orang outdoor 

Kolam Renang  

 

50 m2 25 orang outdoor 

Area Memanah 

 

150 m2 25 orang outdoor 

Area Berkebun 

 

5000 m2 25 orang  

Area Peternakan  

 

200 m2 25 orang  

LUAS TOTAL BANGUNAN  3077,233M2   

LUAS TOTAL BANGUNAN + 

OUTDOOR  

 11.356,23 

M2 

  

Gambar Tabel  3.43. Luas Besaran ruang Total 

Sumber :Analisa Pribadi 

Keterangan Sumber : 

DA = Data Arsitek  

AsP = Asumsi Pribadi 

SB= Studi Banding  

Sedangkan Penetapan sirkulasi berada pada “time Sarver Standar for Building 

Types”dengan criteria :  

5% -10%= Sirkulasi Minimum  
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20 %   = Sirkulasi Kebutuhan dengan keleluasaan sirkulasi  

30%   = Sirkulasi mengutamakan kenyamanan fisik 

 40%   = Sirkulasi mengutamakan kenyamanan Pisikologis 

50%   = Sirkulas akan spesifik kegiatan  

70%- 100% = Sirkulas dengan aktifitas yang padat  

Keterangan Warna :  

  =  RuangUtama     = Fasilitas Servis 

 

  = Ruang Pendukung    = Fasilitas Pengelola 

 

 3.1.8. Studi Citra Arsitektural 

Dalam mendesain bangunan ini digunakan perpaduan antara 

konsep tradisional yang berbau alam dan perpaduan warna yang cerah 

yang menark bagi anak secara visual pada interior maupun exterior. 

warna yang mampu menggambarkan sifat anak yang ceria, bebas dan 

bersemangat serta imajinatif dan kreatif. Bentuk yang dipilih merupakan 

bentuk yang dinamis yang akan menghasilkan kesan yang tidak monoton.  

3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan  

 Pemilihan system struktur bangunan disesuaikan dengan konsep 

dan fungsi bangunan sebagai fasilitasSekolah Alam untuk Belajar dan 

Bermain pada anak usia Dini. Sehingga material yang dipilih harus ramah 

lingkungan dan aman bagi anak-anak 
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 3.2.1. Studi Sistem Struktur dan enclosure 

System struktur yang akan digunakan  harus dapat mendukung prinsip 

arsitektur yang Ekologis dan ramah lingkungan, dan sesuai dengan iklim 

tropis yang ada pada wilayah lingkungan lokasi  di kabupaten demak. Di 

dalam pemilihan struktur dan enclosure memiliki beberapa kriteria yaitu : 

1. Streght  

Adalah kekuatan stuktur yang memiliki daya tahan yang kuat 

2. Stability  

Adalah dapat berdiri stabil, yang mamu merespon bencana. 

3. Service  Ability 

Adalah struktur dimana mampu mendukung fungsi dan kegiatan di 

dalam bangunan.  

4. Safety 

Adalah keamanan struktur terhadap beban rencana (penghuni, 

gempa dll) 

5. Durability 

Adalah keawetan bahan bangunan yang dignakan sebagai struktur 

bangunan  

6. Flexibility 
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Adalah Dapat beradaptasi dengan lingkungan1 

Berdasarkan letaknya, struktur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : struktur 

bawah, struktur tengah dan struktur atas 

1. Struktur bawah 

 

Merupakan struktur yang dibawah permukaan tanah, struktur  

menerima keseluruhan beban bangunan dan berhubungan langsung 

dengan tanah. Struktur bawah harus disesuaikan dengan jenis tanah, 

ketinggian bangunan yang hendak dibangun, dan pada kemiringan tanah 

atau kontur . Pada sekolah Alam PAUD dan TK  ini rencana akan 

dibangun dengan jumlah lantai  1 lantai. Jenis tanah pada tapak adalah 

tanah coklat muda, tidak berkontur Berdasarkan hal-hal tersebut maka 

ditentukan bangunan menggunakan pondasi yang dangkal. 

          Pondasi adalah suatu konstruksi bagian dasar atau konstruksi yang 

berfungsi menopang bangunan yang ada di atas nya untuk di teruskan 

secara merata ke lapisan tanah. Ada juga pengertian lain yang 

menyatakan bahwa pondasi itu adalah konstruksi yang diperhitungkan 

sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap 

berat sendiri. 

 

                                                           
1
 (sumber : Claudia Nuke, LTP Pusat Kebudayaan Suku Dayak. 2015. Hal 146) 
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Pondasi Batu Belah – Struktur rangka 

Pondasi batu belah /batu kali adalah pondasi yang dibuat dibawah 

kolom-kolom struktur rangka dan merupakan pondasi utama penompang 

beban bangunan. 

Pondasi batu belah perlu didukung oleh pondasi lajur. Pondasi lajur 

berfungsi sebagai tumpuan balok sloof. Tumpuan untuk struktur rangka 

berada pada kolom struktur. Pada bangunan ini pondasi yang digunakan 

merupakan pondasi batu belah.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 pondasi batu belah  

Sumber : Belajarsipil.blogspot.com 

 

pondasi batu kali merupakan pondasi penahan dinding yang digunakan 

pada bangunan sederhana. Pondasi ini terdiri dari batu kali dan perekat 

yang berupa campuran pasir dan semen. Biasanya campuran agregat 

untuk merekatkan batu kali ini menggunakan perbangingan 1 : 3 karena 
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batu kali akan selalu menerima rembesan air yang berasal dari tanah. 

Sehingga sehingga membutuhkan campuran yang lebih kuat menahan 

rembesan.  

Pondasi ini digunakan pada lahan yang kondisi tanah aslinya cukup baik. 

Biasanya kedalaman pondasi ini antara 60 - 80 cm. Dengan lebar tapak 

sama dengan tingginya. 

Kebutuhan bahan baku untuk pondasi ini adalah : 

- Batu belah (batu kali/guning) 

- Pasir pasang 

- Semen PC (abu-abu). 

Kelebihan : 

 Pelaksanaan pondasi mudah 

 Waktu pengerjaan pondasi cepat 

 Batu belah mudah didapat, (khususnya pulau jawa) 

 Kekurangan : 

 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. 
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Pondasi telapak (untuk Rumah Panggung) 

Karena Sekolah alam berkonsep bangunan tradisional maka akan 

mungkin mengadopsi sebuah bangunan yang khas dengan 

tradisional, maka pondasi ini juga akan mungkin digunakan.   

 Pondasi telapak merupakan jenis pondasi sederhana yang telah 

digunakan oleh masyarakat indonesia sejak zaman dulu. Pondasi 

ini terbuat dari beton tanpa tulang yang dicetak membentuk limas 

segi empat seperti pada gambar disamping. 

 Sistem kerja pondasi ini menerapkan sistem tanam. Jadi pondasi 

telapak ini menahan kolom yang tertanam di dalamnya sehingga 

tidak masuk dalam tanah. Seperti halnya ketika kita menggunakan 

sebuah ganjalan yang pipih atau ganjalan yang lebih lebar untuk 

standar motor ketika di tempatkan pada tanah yang lembek.2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://edwardpgultom.blogspot.co.id 
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Gambar 3.17 pondasi Telapak 

sumber : Rumahdangriya.blogspot.com 

2. Struktur tengah 

Pendekatan system Struktur tengah berhubungan pada interior bangunan. 

Struktur ini berhubungan langsung dengan pengguna yang ada dalam 

bangunan. Anak usia dini merupakan pelaku utama dalam bangunan, 

sehingga perlu diperhatikan kaitan nya dengan kenyamanan dan 

keamanan materialyang digunakan pada struktur tengah. Selain itu visual 

juga perlu mendapat perhatian, karena melalui visual anakusia dini  dapat 

mengalami perkembangan menuju kearah normal.  

Struktur tengah sendiri terdiri dari beberapa hal yaitu : lantai, dinding 

(kolom), balok (kayu)  dan platfond 

 Lantai 

Pada bangunan Sekolah Alam PAUD dan TK ini Rencana material 

lantai yang digunakan terdiri dari lantai Paving block, parquet- Kayu, dan 
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keramik, Penggunaan material yang berbeda-beda didasari pada fungsi 

ruang dan penggunaan nya. 

Lantai Paving Block  

Paving block atau conblock merupakan suatu komposisi 

berbentuk segmen-segmen kecil yang terbuat dari beton dengan 

bentuk segi empat atau segi banyak yang dipasang sedemikian 

rupa sehingga saling mengunci. Material ini dipasang untuk 

mengeraskan bagian lahan bangunan agar permukaannya jadi rata 

dan stabil. 

Paving block terbuat dari campuran semen portland atau bahan 

perekat hidrolis lainnya yang dibuat dengan peralatan mekanis 

memiliki mutu yang tinggi. Bahan-bahan dicampur dalam 

perbandingan tertentu sesuai dengan peruntukan dan mutu yang 

direncanakan, kemudian dicetak dan dipadatkan dengan getaran. 

Setelah dibuka dari cetakannya, paving block harus disimpan pada 

tempat yang terlindung dari panas matahari langsung dan 

hembusan angin yang berlebihan. 

 

 

 

http://www.pavingbloc.com/produk/harga-pavingblock-conblock-kanstin-grassblock/
http://www.pavingbloc.com/conblock-harga-murah/
http://www.cisangkan.co.id/
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Gambar 3.18 paving block 

Sumber : Pavingblockbandung.com 

kelebihan Paving block : 

- Material ini mudah dipasang dan tidak memerlukan alat berat serta 

dapat diproduksi secara masal.  

- Pemeliharaannya mudah, dapat dibongkar dan dipasang kembali.  

- Paving block umumnya tahan terhadap beban statis atau tumpahan 

bahan pelumas dan pemanasan oleh mesin kendaraan. 

Kelemahan Paving block :  

- mudah bergelombang bila pondasinya tidak dipasang dengan kuat 

-  Material ini juga kurang cocok untuk dipasang di lahan yang dilalui 

kendaraan berkecepatan tinggi. 3 

 

 

                                                           
3
 Sumber : INDONUSA CONBLOCK - Pabrik Paving Block, Kanstin, Buis Beton, U-Ditch) 
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Lantai Parquet 

Lantai parquet merupakan pnutup lantai yang terbuat dari bahan 

kayu kesan alami. Jenis parquet yang dipilih adalah jenis parquet 

laminated, yaitu jenis lantai kayu yang terbuat dari HDF atau MDF 

(middle density fiber) dengan cara dilaminasi dengan teknologi 

canggih sehingga hasil print yang didapat menyerupai motif kayu. 

Parquet dipilih dikarenakan warna dan motif yang beraneka ragam. 

Biasanya lantai inidgunakan untuk ruang tidur bayu,( Sumber : 

pusat terapi dan sekolah autisme) 

 

 

Gambar 3.19 contoh lantai parquet 

sumber: Kiosparquet.me 

Lantai Kayu 

Penutup lantai yang alami seperti Kayu solid (jati, merbau, kapur, 

ulin, dsb), Kayu Solid Sejak jaman dahulu kayu merupakan bahan 

bangunan yang umum dan banyak tersedia sehingga dapat 

digunakan untuk semua elemen bangunan. Berbagai jenis 

pemanfaatan kayu pada bangunan dapat di jumpai pada bagian 

lantai, dinding, konstruksi kuda-kuda bangunan dan atap. 

Lantai kayu nilai estetika yang tinggi, kesan yang alami serta 

kemampuannya untuk memberikan kehangatan di dalam ruang. 

http://www.vinylmotifkayu.com/
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Kayu yang fleksibel dapat memberikan suasana elegan, klasik, 

modern maupun kontemporer. 

Kelemahannya : 

 lantai kayu bila pada saat pemasangannya kayu tersebut dalam 

kondisi kurang sempurna keringnya, lama kelamaan kayu akan 

mengalami penyusutan, dan terjadi perenggangan (renggang). 

selain itu pada saat ngepel lantai dan kain pel tersebut kurang 

diperas (masih banyak air di kainnya) maka kayu tersebut akan 

cepat mengalami pengeroposan, mudah kena rayap, dan cepat 

lapuk. apa pun lantai yang bersumber dari kayu akan mengalami 

hal ini. 

 

 

 

 

Gambar 3.20 contoh lantai kayu 

sumber: Toko Lantai kayu.com 

Lantai keramik 

Lantai keramik pada bangunan ini digunakan pada bagian kamar 

mandi atau pada ruang kerja. Atau beberapa ruang yang 
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berhubungan dengan air. Tekstur keramik yang dipilh merupakan 

keramik dengan tekstur yang agak kasar terutama pada kamar 

mandi agar anak tidak terpeleset. Pemilihan lantai keramik untuk 

area yang berhubungan dengan air didasari oleh karena perawatan 

lantai keramik yang relative mudah, dan memiliki jenis yang 

beraneka ragam dan bervariasi. Dapat juga menjadi alternative 

pada ruang ruang public, seperti ruang tunggu, kantin 

danminimarket atau ruang ruang service lain. 

 

 

gambar  3.21macam macam Lantai (kamar mandi) 

Sumber: www.galeri arsitektur.com 

Lantai Karpet  

Lantai karpt akan Digunakan pada ruang kelas, karena untuk 

kenyamanan pada saat mereka belajar dan keselamatan dan anak 

ketika mereka bergerk berlali dan bermain. Agar ketika mereka 

terjatuh tidak langsung jatuh kelantai, dan mereka tidak merasa 

sakit.  

Lantai karpet yang di gunakan anara lain yaitu puzzle adalah salah 

satu cothnya, karena karpet tersebut sangatlah ringan, flexible, 

karena dapat di bongkar pasang kembali, relative tebal,dan 

terdapat berbagai macam warna, bentuk (gambar hewan, 
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ransportasi,rumah dll)  huruf, angka. Selain itu karena bahannya 

dari Sponge yang anti air. Jadi jika terkena noda bisa mudah untuk 

di bersihkan.  

 

 

Gambar 3.22 Karpet puzzle dari bahan kain 

Sumber: www.catatan kecilku.com 

 

 

Karpet 3.23 puzzle dari bahan Sponge 

Sumber:id.aliexpress.com 

 

 Dinding 

Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi 

memisahkan/ membentuk ruang. Ditinjau dari segi struktur dan 

konstruksi, dinding ada yang berupa dinding partisi/ pengisi (tidak 

menahan beban) dan ada yang berupa dinding struktural (bearing 

wall). Dinding pengisi/ partisi yang sifatnya non struktural harus 

diperkuat dengan rangka (untuk kayu) dan kolom praktis-sloof-

ringbalk (untuk bata). Dinding dapat dibuat dari bermacam-macam 

material sesuai kebutuhannya, antara lain : 

a. Dinding batu buatan : bata dan batako 

http://www.catatan/
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b. Dinding batu alam/ batu kali 

c. Dinding kayu: kayu log/ batang, papan dan sirap 

d. Dinding beton (struktural – dinding geser, pengisi – clayding wall/ 

beton pra cetak) 

Pada bangunan Sekolah Alam PAUD dan TK  ini dinding pengisi 

yang digunakan antara lain Sebagai berikut : 

Batubata 

Batubata dipilih karena harganya yang relative lebih ekonomis dan 

mudah untuk didapatkan. Selain itu batubata dapat memberikan 

suhu yang tepat pada ruangan. Pada saat cuaca panas, material 

batu bata merahh dapat mereduksi panas sehingga membuat suhu 

di dalam ruang menjadi lebih sejuk. Pada saat angina tau hujan 

dinding bata tidak terlalu mempengauhu suhu di dalam ruang 

Dinding bata merah terbuat dari tanah liat/ lempung yang dibakar. 

Untuk dapat digunakan sebagai bahan bangunan yang aman maka 

pengolahannya harus memenuhi standar peraturan bahan 

bangunan Indonesia NI-3 dan NI-10 (peraturan bata merah). 

Dinding dari pasangan bata dapat dibuat dengan ketebalan 1/2 

batu (non struktural) dan min. 1 batu (struktural). Dinding pengisi 

dari pasangan bata 1/ 2 batu harus diperkuat dengan kolom praktis, 

sloof/ rollag, dan ringbalk yang berfungsi untuk mengikat pasangan 

bata dan menahan/ menyalurkan beban struktural pada bangunan 

agar tidak mengenai pasangan dinding bata tsb. Pengerjaan 
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dinding pasangan bata dan plesterannya harus sesuai dengan 

syarat-syarat yang ada, baik dari campuran plesterannya maupun 

teknik pengerjaannya. 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Materi Pasangan Bata 

Sumber : Rudini. 2012.  Konstruksi dinding bangunan, 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25  dinding Bata 

Sumber :www.google.com 

Dinding Batako  

Batako merupakan material untuk dinding yang terbuat dari batu buatan/ 

cetak yang tidak dibakar. Terdiri dari campuran tras, kapur (5 : 1), kadang 

– kadang ditambah PC. Karena dimensinya lebih besar dari bata merah, 
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penggunaan batako pada bangunan bisa menghemat plesteran 75%, 

berat tembok 50% - beban pondasi berkurang. Selain itu apabila dicetak 

dan diolah dengan kualitas yang baik, dinding batako tidak memerlukan 

plesteran+acian lagi untuk finishing.  

Prinsip pengerjaan dinding batako hampir sama dengan dinding dari 

pasangan bata,antara lain: 

a. Batako harus disimpan dalam keadaan kering dan terlindung dari hujan. 

b. Pada saat pemasangan dinding, tidak perlu dibasahi terlebih dahulu 

dan tidak boleh direndam dengan air. 

c. Pemotongan batako menggunakan palu dan tatah, setelah itu 

dipatahkan pada kayu/ batu yang lancip. 

d. Pemasangan batako dimulai dari ujung-ujung, sudut pertemuan dan 

berakhir di tengah – tengah. 

e. Dinding batako juga memerlukan penguat/ rangka pengkaku terdiri dari 

kolom dan balok beton bertulang yang dicor dalam lubang-lubang batako. 

Perkuatan dipasang pada sudut-sudut, pertemuan dan persilangan. 
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Gambar 3.26 pemasangan Batako 

Sumber : Rudini. 2012.  Konstruksi dinding bangunan, 

Dinding Kayu 

A. DINDING KAYU LOG/ BATANG TERSUSUN 

Kontruksi dinding seperti ini umumnya ditemui pada bangunan 

rumah tradisional di eropa timur. Terdiri dari susunan batang kayu 

bulat atau balok. Sistem konstruksi seperti ini tidak memerlukan 

rangka penguat/ pengikat lagi karena sudah merupakan dinding 

struktural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 27 macam susunan kayu Batang tersusun 

Sumber : Rudini. 2012.  Konstruksi dinding bangunan, 

http://1.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SY6dPrpO7UI/AAAAAAAAAEQ/l-GYVx6-DKw/s1600-h/Untitled-6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SY6dPrpO7UI/AAAAAAAAAEQ/l-GYVx6-DKw/s1600-h/Untitled-6.jpg


III- 75 

 

B. DINDING PAPAN 

Dinding papan biasanya digunakan pada bangunan konstruksi 

rangka kayu. Papan digunakan untuk dinding eksterior maupun 

interior, dengan sistem pemasangan horizontal dan vertikal. 

Konstruksi papan dipaku/ diskrup pada rangka kayu horizontal dan 

vertikal dengan jarak sekitar 1 meter (panjang papan di pasaran ± 2 

m, tebal/ lebar beraneka ragam : 2/ 16, 2/20, 3/ 25, dll). 

Pemasangan dinding papan harus memperhatikan sambungan/ 

hubungan antar papan (tanpa celah) agar air hujan tidak masuk. 

Selain itu juga harus memperhatikan sifat kayu yang bisa 

mengalami muai dan susut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 Pemasangan dinding papan 

Sumber : Rudini. 2012.  Konstruksi dinding bangunan, 
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Gambar 3.29 Contoh dinding papan 

Sumber : www.googe.com 

 

 

 

 

C. DINDINGSIRAP 

Dinding sirap untuk bangunan kayu merupakan material yang paling baik 

dalam penyesuaian terhadap susut dan muai. Selain itu juga memberikan 

perlindungan yang baik terhadap iklim, tahan lama dan tidak 

membutuhkan perawatan. Konstruksi dinding sirap dapat dipaku (paku 

kepala datar ukuran 1”) pada papan atau reng, dengan 2 – 4 lapis 

tergantung kualitas sirap. (panjang sirap ± 55 – 60 cm). (Sumber : 

Kontruksi indingbangunan.com) 

  

 

 

 

 

Gambar 3.30 Pemasangan dinding sirap 

Sumber : Rudini. 2012.  Konstruksi dinding bangunan, 

http://www.googe.com/
http://4.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SY6dPq61eCI/AAAAAAAAAEA/kc8tM-h1jWs/s1600-h/Untitled-8.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SY6dPq61eCI/AAAAAAAAAEA/kc8tM-h1jWs/s1600-h/Untitled-8.jpg
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Dinding Btu Alam 

4Dinding batu alam biasanya terbuat dari batu kali utuh atau 

pecahan batu cadas. Prinsip pemasangannya hampir sama dengan 

batu bata, dimana siar vertikal harus dipasang selang-seling. Untuk 

menyatukan batu diberi adukan (campuran 1 kapur : 1 tras untuk 

bagian dinding dibawah permukaan tanah, dan ½ PC : 1 kapur : 6 

pasir untuk bagian dinding di atas permukaan tanah). Dinding dari 

batu alam umumnya memiliki ketebalan min. 30 cm, sehingga 

sudah cukup kuat tanpa kolom praktis, hanya diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.33 Pemasangan dinding batu alam 

Sumber : Rudini. 2012.  Konstruksi dinding bangunan, 

 

 

                                                           
4
 Kontruksi indingbangunan.com 
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Gambar 3.31 Contoh dinding batu alam 

Sumber : www.google.com 

 

Dinding Bambu  

Dinding bambu tidak hanya berupa anyaman atau pelupuh, bisa 

juga berupa gelondongan bambu utuh, setengah gelondongan, 

juga bilah bambu yang disusun berjajar. Fungsinya tidak hanya 

sebagai dinding utama, namun bisa sebagai secondary skin (kulit 

kedua) yang mengontrol inflitrasi sinar matahari. Bisa pula sebagai 

partisi dalam ruang yang fungsional dan dekoratif.  

Sumber : property.co.id 

 

 

 

Gambar 3.32 Contoh dinding bambu 

Sumber : www.google.com 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Kaca 

Kaca yang digunakann disini terdiri dari 2 jenis kaca yaitu kaca 

double glassing dan one way glassing Kaca double glassing 

merupakan jenis kaca dengan 2 kaca yang diberikan jarak, pada 

bagian tengahnya terdapat ruang. Kaca ini dapat menambah 

kenyamanan thermal pada ruang. Hal ini dikarenakanruang yang 

ada di antara kedua kaca tersebut dapat mengurangi radiasi panas 

dan sinar matahari, jenis kaca ini juga dinilai cukup aman untuk 

anak autisme  

 

 

 

 

 

gambar 3.33 double glassing 

Sumber : www.google.com 

One way glassing merupakan jenis kaca yang biasa digunakan oleh 

pihak kepolisisan untuk penyelidikan terhadap perilaku tersangka. 

Pada bangunan ini jenis kaca ini digunakan agar orang tua/ wali 

dapat melihat proses belajar dan perkembangan anak tanpa 
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menganggu konsentrasi anak pada saat belajar, Tebal untuk jenis 

kaca ini merupakan 30mm, dengan frame alumunium dan kayu 

Pelapis dinding 

Anak usia dini memiliki perilaku yang energik,aktif dan agresif. Oleh 

sebab itu di perlukan suatu pelapis untuk dinding dan lantai pada 

ruang agar ketika anak jatuh atau terbentur tidak terluka. Jenis 

pelapis dinding yang digunakan merupakan pelapis dinding 

acoustic foam. Acoustic wave foam memiliki ukuran standart 

2”x66”x43” atau 2”x69”x45”. Bentuk desain nya seperti air hangat 

yang dinamis dan menarik secara visual karena bentuknya yang 

mencolok ke segala arah. Acoustic wave foam juga dapat 

menyerap suara sehingga dapat menghindari terjadinya gema saat 

sedang belajar dan bermain. Agar tidak mengurangi estetika 

acoustic wave foam ditutup dengan wallpaper sesuai design. 

 

 

 

gambar 3.34 acoustic wave foam 

Sumber : www.google.com 

 

 

 

http://www.google.com/


III- 81 

 

Warna  

Anak usia dini sangat tertarik terhadap warna 

dapatmengekspresikan diri dengan baik dengan sebuah warna. 

Sehingga diperlukan pemilihan warna warna yang dapat menarik 

perhatian dan nyaman untuk anak usia dini. Warna sendiri terbagi 

menjadi warna sekunder dan terrier. Warna juga digolongkan 

sesuai denga temperaturnya  

- Komposisi dari warna yang bersifat dingin (cool colors) seperti biru, 

menimbulkan perasaan yang tenang dan damai, namun juga dapat 

menimbulkan kesedihan 

- Komposisi warna warna hangat (warm colors) seperti merah dan 

orange, dapat menimbulkan perasaan gembira dan nyaman  

- Komposisi warna warna gelap akan menimbulkan kesan yang 

misterius atau rasa takut 

- Warna warna dengan intensitas yang tinggi terlihat menarik dan 

memicu terjandinya aktifitas  

Beberapa warna yang digunakan di dalam bangunan serta 

pengaruhnya terhadap psikologi manusia merupakan perpaduan 

dari beberapa warna sesuai denga karakter ruang itu sendiri 

Plafond  

Plafond yang digunakan merupakan jenis plafond dari bambu. Hal ini 

dikarenakan konsep pada bangunan tersebt adalah alam dan tradisional 
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di pilih bamboo agar menciptakan suatu kesinambungan terhadapestetika 

ruang.  

 

 

Gambar 3.35 plafond Bambu 

Sumber : jambi.tribunnews.com 

 

3. Struktur atas 

Struktur Atap /Konstruksi Atap 

Pada struktur atas atau atap pada bangunan ini menggunakan 

struktur kayu, karena lebih mudah dibentuk selain itu bangunan ini 

hanya berjumlah 1 lantai dan berkonsep tradisionalalam.agar 

memunyai kemistri terhadap nilai estetikanya.  

 

 

 

 

gambar 3.36 struktur atap kayu 

Sumber : dok.pribadi 

Penutup Atap  
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 Ada beberapa macam Penutup atap yang difungsikan yaitu 

atap tegola, grnteng dan ijuk. 

penutup atap tegola digunakan Hal ini dikarenakan lebih murah, 

memiliki warna dan bentuk yang bervariasi serta cocok untuk 

bentuk bangunan yang dinamis. Selain itu pemasangan lebih 

mudah dan bobotnya lebih ringann serta memberikan kesan yang 

alami. 

 

 

 

 

gambar 3.37 atap tegola 

Sumber : www.google.com 

Genteng tanah liat tradisional 

Material ini banyak dipergunakan pada rumah umumnya. Gentang 

terbuat dari tanah liat yang dipress dan dibakar. Kekuatannya 

cukup. Genteng tanah liat membutuhkan rangka untuk 

pemasangannya. Genteng dipasang pada atap miring. Genteng 

menerapkan sistem pemasangan inter-locking atau saling 

mengunci dan mengikat. 
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Warna dan penampilan genteng ini akan berubah seiring waktu 

yang berjalan. Biasanya akan tumbuh jamur di bagian badan 

genteng.  

 

 

 

gambar 3.38 atap genteng 

Sumber : www.google.com 

 

Skylight atau atap kaca juga digunakan pada bangunan ini. Hal ini 

dapat meminimalkan konsumsi listrik pada siang hari. 

Penggunaann skylight lebih ditekankan pada ruang public seperti 

ruang tunggu atau koridor  

 

 

 

 

gambar 3.39 skylight 

Sumber : www.google.com 

 

 

 

http://www.google.com/
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3.2.2. Studi Sistem Utilitas  

1.  System pencahayaan  

Alami 

 Bangunan beroprasi pada jam 07.30-17.30 sehingga berpotensi 

dalam memaksimalkan pencahayaan alami pada siang hari. Sehingga 

pencahayaan dapat dimaksimalkan dengan penggunaan skylight. 

Penggunaan pencahayaan alami lebih dimaksimalkan untuk membunuh 

bakteri yang ada  dalam ruangan,karena anak sangat rentan terhadap 

penyakit. Untuk mengatasi silau dapat digunakan sun-shadding atau 

tritisan. 5 

Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar 

matahari. Sinar alami mempunyai banyak keuntungan selain menghemat 

energy listrik juga dapat membunuh kuman. Untuk mendapatkan 

pencahayaan alami pada suatu ruang diperlukan jendela-jendela yang 

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

Catatan untuk penghawaan alami: 

    Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari 

sinar matahari. Sinar alami mempunyai banyak keuntungan, selain 

menghemat energy listrik juga dapat membunuh kuman. Untuk 

                                                           
5 Sumber : LTP Yustina, Taman Talenta Anak Pra-Sekolah di Kota Semarang. Hal22  
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mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang diperlukan jendela-

jendela yang besar ataupun dinding kaca sekurang-kurangnya 1/6 

daripada luas lantai. 

Catatan untuk penghawaan alami: 

 Apabila menggunakan pencahayaan siang, sebaiknya tidak 

mengambil kelebihan panas matahari ke dalam ruangan. Alat 

peneduh matahari sebaiknya digunakan untuk meminimalisir 

kelebihan panas dan juga untuk mengurangi silau. Pemilihan kaca 

juga kritis dalam memastikan pencahayaan siang yang baik 

 Apabila memadukan pencahayaan siang, penting untuk 

mercancang system untuk meminimalisir ratio kontras dan 

memadukan pencahayaan alami dan pencahayaan listrik. 

Rancangan pencahayaan sebaiknya tidak hanya 

mempertimbangkan konsumsi energy tetapi kepuasan penghuni 

dan produktivitas 

Untuk memperoleh kualitas pencahayaan yang baik, sensor cahaya siang 

sebaiknya, ditematkan dengan cara seperti bagian dari zona pencahayaan 

yang dikendalikan pada tingkat iluminasi yang baik dan seragam 6 

 

 

                                                           
6
  (sumber : LTP. Cristanti. pusat terapi dan sekolah autisme) 
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Pencahayaan Buatan  

Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber  

cahaya selain cahaya alami. Pencahayaan buatan sangat diperlukan 

apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami atau saat 

pencahayaan alami tidak mencukupi, Fungsi pokok pencahayaan buatan 

baik yang diterapkan secara tersendiri maupun yang dikombinasikan 

dengan pencahayan alami adalah sebagai berikut: 

 Menciptakan lingkungan yang memungkinkan penghuni melihat 

secara detail serta terlaksananya tugas serta kegiatan visual secara 

mudah dan tepat 

 Tidak menimbulkan pertambahan suhu udara yang berlebihan pada 

tempat kerja 

 Memberikan pencahayaan dengan intensitas yang tetap menyebar 

secara merata, tidak berkedip, tidak menyilaukan dan tidak 

menimbulkan bayang-bayang 

 Meningkatkan lingkungan visual yang nyaman dan meningkatkan 

prestasi 

Macam-macam pencahayaan buatan 

A, General lighting 

    General lighting atau pencahayaan umum adalah sistem pencahayaan 

yang menjadi sumber-sumber penerangan utama. Umumnya penerangan 
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dilakukan dengan cara menempatkan titik lampu pada titik tengah ruangan 

atau pada beberapa titik yang dipasang secara simteris dan merata 

    Lighting ini bertujuan menghasilkan sumber cahaya secara terang dan 

menyeluruh. Lampu yang digunakan adalah lampu TL (Fluorescent) atau 

downlight , selain itu dapat pula digunakan pencahayaan tidak langsung 

(indirect lighting) dengan lampu tersembunyi yang memanfaatkan biasa 

cahayanya saja. 

Contoh lampu: 

Gambar 3.40 Contoh  General lighting 

Sumber:www.yourhome.gov.au 

 

 

   Jenis lampu ini juga dikenal dengan lampu neon. Pada saat ini 

bentuknya macam-macam, ada yang bentuknya memanjang biasa, bentuk 

spiral atau tornado, dan ada juga yang bentuk memanjang vertical dengan 

fitting (bentuk pemasangan ke kap lampu) yang mirip seperti lampu pijar 

biasa. Lampu TL lebih hemat energy dibandingkan lampu pijar karena 

lebih terang 

B. Task Lighting 

    Task Lighting merupakan system pencahayaan yang difokuskan pasa 

suatu area dengan tujuan membantu aktivitas tertentu. Task lighting juga 

http://www.yourhome.gov.au/energy/lighting
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dapar menjadi satu cara untuk menghindari ketegangan mata ketika 

beraktifitas. 

    Contoh task lighting adalah ruang kerja yang dilengkapi dengan lampu 

meja untuk membaca sehingga mata tidak cepat lelah. Contoh lain adalah 

lampu di atas counter table yang memungkinkan orang untuk memca 

resep masakan ketika akan memasak. Atau lampu gantung yang 

diletakkan diatas ruang makan yang mengarah pada meja makan.  

Selain diperuntukkan sebagai lampu penegas fungsi, task lighting juga 

dapat berfungsi sebagai pembentuk suasana. 

 

 

 

Gambar 3.41 Contoh  General lighting 

Sumber: www.google.com 

C. Accent Lighting 

     Accent lighting digunakan untuk menyorot atau memfokuskan pada 

suatu benda agar dapat lebih terlihat. 

     Pemasangan accent lighting pada ruang dalam umumnya digunakan 

untuk menyorot benda seni (artwork) atau menyorot lukisan. 

http://www.google.com/
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Accent lighting biasanya menggunakan spotlight karena dapat 

menghasilkan bias cahaya yang kuat dan menghasilkan focus pada objek 

yang dituju. Aplikasi wall lamp juga dapat digunakan untuk pada dinding 

tertentu sehingga menghasilkan tampilan ruang yang dinamis. 

 

 

 

Gambar 3.42 Contoh  Accent Lighting 

Sumber: www.google.com 

D. Outdoor Lighting 

     Pencahayaan yang sangat penting untuk penerangan diluar bangunan 

pada saat malam hari 

 

 

 

 

Gambar 3.43 Contoh  Outdoor Lighting 

Sumber: www.google.com 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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2. Penghawaan 

 Penghawaan alami: 

Penghawaan alami atau ventilasi alami adalah proses 

pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-

elemen bangunan yang terbuka. 

Sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan dapat 

memberikan kenyamanan. Aliran udara dapat mempercepta proses 

penguapan di permukaan kulit sehingga dapat memberikan 

kesejukan bagi penghuni bangunan. 

Pertukaran udara di dalam bangunan juga sangat penting 

bagi kesehatan. Di dalam bangunan banyak terbentuk uap air dan 

berbagi macam aktivitas seperti memasak, mandi, dan mencuci. 

Uap air ini cenderung mengendap di dalam ruangan. Aneka zat 

berbahaya juga banyak terkandung pada cat, karpet, atau furniture 

yang timbul akibat reaksi bahan kimia yang terkandung di dalam 

benda-benda tersebut. 
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Gambar 3.44 Contoh  sirklus penghawaan alami   

Sumber: www.google.com 

Jenis penghawaan alami antara lain :  

- Cross Ventilation System 

Cross Ventilation System (CVS) atau yang biasa disebut sistem 

ventilasi silang dapat dilakukan dengan meletakkan dua buah 

jendela atau bukaan di kedua sisi ruangan. Ventilasi ini dapat 

diletakkan diberbagai tempat bangunan, seperti di atas jendela dan 

pintu yang berrfungsi mengalirkan udara di tengah ruangan, diatap 

(contoh ventilasi pada plafon memberikan ruang agar udara panas 

dari dalam bangunan dapat keluar sehingga aliran udara segar 

dalam ruangan lancar) serta ventilasi bawah yang berfungsi 

memberikan pasokan udara lebih banyak dan merata kedalam 

ruangan 

http://www.google.com/
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- Barier System 

Barier pada penghawaan disebut juga penghalang untuk 

mengurangi volume udara panas yang masuk kedalam rumah. 

Cara ini dilakukan salah satunya dengan menggunakan barier yang 

berupa tanaman pada sisi bangunan, kadar panas yang dibawa 

oleh udara menuju rumah dapat berkurang karena sebagian udara 

panas tersebut diredam oleh barisan pepohonan pada sisi rumah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.45 Contoh  penghawaan alami    Barier System 

Sumber: www.google.com 

 

-  Elemen Air (Kolam) 

Adanya elemen air, baik di luar maupun didalam area rumah dapat 

menanambah kesejukan hunian, karena udara panas yang berasal 

dari luar bangunan direndam dengan udara dingin yang dihasilkan 

dari elemen air tersebut sehingga mampu mendinginkan ruangan. 

- Plafon 

Plafon dapat menahan udara panas yang datang dari atas atau 

atap. Semakin tinggi jarak langit-langit dengan lantai, akan 

http://www.google.com/
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menambah kesejukan didalam rumah karena adanya cukup ruang 

untuk perputaran dan pertukaran udara. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.46 Contoh  penghawaan alami  system plafond 

Sumber: www.google.com 

 

 Penghawaan Buatan 

Bila penghawaan alami sudah tidak memenuhi criteria, maka alternative 

lain yang dapat digunakan adalah penghawaan buatan. Penghawaan 

buatan dsendiridi bagi menjadi :  

1. Mekanik 

2. Non Mekanik 

Mekanik biasanya mengunakan kipas angin dan exhaust fan. 

Non mekanik biasanya menggunakan AC  (Air Conditioner atau 

Pengkondisian Udara )  

Beberapa Alasan menggnakan penghawaan buatan antara lain :  

                                                           
7
 krisna yoga, Pencahayaan alami, 2014, denpasar 

http://www.google.com/
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1. Suhu (apabila tubuh manusia sudah tidak biasa menyesuaikan 

dengan kondisi ) 

2. Polusi  

3. Desain Ruang 

4. Sirkulasi Buruk  

Ada beberapa alat untukpenghawaan buatan antara lain :  

Exhaust fan and intake Fan 

Exaust fan mengeluarkan udara panas ke luar bangunan di gantikan oleh 

udara segar ke dalam ruangan, Intake fan Sebaliknya. Untuk pertukaran 

udara pada setiap ruang terutama pada  ruang sehingga akan dapat  tetap 

merasakan udara segar.  

 

 

 

 

Gambar 3.47 Contoh  Exhaust fan and intake Fan 

Sumber: www.google.com 

AC Split  

Prinsip kerja AC Split maupun pada mesin pendingin model lainnya 

adalah sama yaitu menyerap panas udara didalam ruangan yang 

didinginkan, kemudian melepaskan panas keluar ruangan. Jadi pengertian 

AC Split adalah seperangkat alat yang mampu mengkondisikan suhu 

ruangan sesuai yang kita inginkan, terutama mengkondisikan suhu 

http://www.google.com/
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ruangan menjadi lebih rendah suhunya dibanding suhu lingkungan 

sekitarnya. 

Pada Air Conditioner udara rungan terhisap disirkulasikan secara 

terus menerus oleh blower (pada indoor unit) melalui sirip evaporator yang 

mempunyai suhu yang lebih dingin dari suhu ruangan, saat udara ruangan 

bersirkulasi melewati evaporator, udara ruangan yang bertemperatur lebih 

tinggi dari evaporator diserap panasnya oleh bahan pendingin/refrigeran 

(evaporator), kemudian calor yang diterima evaporator dilepaskan ke luar 

ruangan ketika aliran refrigeran melewati condenser (unit outdor).8 

 

 

 

 

Gambar3.48 Contoh  system AC 

Sumber: www.google.com 

3. Sistem Pemadam Kebakaran  

 Berdasarkan lokasi penempatan, jenis hidran kebakaran dibagi atas : 

 Hidran Bangunan  

Lokasi dan jumlah hidran bangunan diperlukan untuk memerlukan 

kapasitas pompa yang digunakan untuk menyemprotkan air. Hidran 

perlu ditempatkan pada jarak 35 metersatu dengan lainnya, karena 

                                                           
8
 wordpress.com /Indra. Sistem Kerja AC Split. 2012, 

http://www.google.com/
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panjang selang kebakaran dalam kotak hidran adalah 30 meter, 

ditambah sekitar 5 meter jarak semprotan air. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.49 Kotak Hydran 

Sumber: www.google.com 

 Hidran halaman  

Hidran ditempatkan di luar bangunan pada lokasi yang aman dari 

api dan penyaluran pasokan air kedalam bangunan  melalui katup 

siamase Gambar jarak aman hidran halaman  

 Fire Estinguisher (APAR) 

 Fire Estinguisher atau alat pemadam api ringan (APAR) merupakan 

alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan 

langsung diarahkan pada posisi dimana api berada. APAR disediakan 

ditempat-tempat strategis yang disesuaikan dengan peraturan Dinas 

Pemadam Kebakaran 

 

Gambar 3.50 Kotak Hydran 

Sumber: www.google.com 

 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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 Alarm Kebakaran  

 Fire alam system merupakan sebuah system terintegrasi yang di 

desain untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran. Alarm tersebut 

memberikan peringatan dalam system evakuasi dan dilanjutkan dengan 

system instalasi pemadam kebakaran secara otomatis maupun manual 

(bahasa inggris- Fire Fighting System). Peralatan utama dalam pengendali 

system ini adalah Main Control System Alarm (MCFA) atau Fire Alarm 

Control Panel (FACP) yang menerima sinyal masuk (Input) dari semua 

detector serta komponen pendeteksi dan kemudian memberikan sinyal 

keluar (output) melalui komponen keluaran yang sudah ditetapkan. 

 

 

 

Gambar 3.52 Alarm Kebakaran 

Sumber: www.google.com 

 

4. Sistem Jaringan Listrik 

 Listrik dihantarkan oleh kabel yang berfungsi sebagai 

kondukter. Kabel yang digunakan beragam jenisnya dan ukurannya. 

Biasanya disesuaikan dengan penggunaan dan tingkat tegangan yang 

diperlukan. Selanjutnya kabel diberi warna untuk membedakan  jenis 

kabal tersebut. 

http://www.google.com/


III- 99 

 

 Daya listrik pada umumnya dipasok dan pembangkit tenaga 

listrik melalui jaringan kabel tegangan tinggi yang kemudian diturunkan 

menjadi tegangan menengah dan tegangan rendah oleh transformator 

yang ditempatkan pada gardu-gardu listrik. 

 Daya listrik dipasok ke dalam bangunan yang disalurkan 

melalui kabel bawah tanah untuk bangunan tinggi atau kabel udara dari 

tiang listrik untuk bangunan rendah atau menengah. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.51 pasokan listrik ke dalam bangunan 

Sumber : dunialistrik.blogspot.com 

Didtribusi dalam bangunan juga dapat di lakukan pada plat lantai 

atau diletakkan pada ruang di plafond an plat lantai.untuk bangunan yang 

tidak menggunakan plafon jaringan kabel listrik biasanya ditempatan pada 

rak kabel. 

Untuk kabel yang di tanam di dalam dinding, kabel dimasukkan 

dalam saluran kabel pada umumnya terdiri dari empat jenis yaitu :  
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-saluran yang terbuat dari bahan logam  

- saluran yang terbuat dari bahan Alumunium  

-saluran yang terbuat dari bahan logam fleksibel 

-saluran yang terbuat dari bukan logam 

Selanjutnya di bedakan atas :  

-Pipa galvanis 

-Pipa berlapisenamel 

-Pipa Berlapis Seng  

-Pipa berlapis Plastik. 

Keempat enis saluran ini digunakan untuk daerah yang tingkat 

kemungkinan terjadinya korosif sangat tinggi, Sedang untuk pipa yang 

bukan logam, digolongkan atas :  -pipa plastic PVC 

-Pipa HDPE 

-pipa Asbes Semen  

Sumber listrik cadangan ketika ada pemadaman listrik yaitu dengan 

menggunakan Genset.  
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Gambar 3.52 Genset 

Sumber : dunialistrik.blogspot.com 

 

5.  Sistem penangkal petir 

 Berfungsi menangkap petir, Batang penangkal petir adalah 

rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke 

permukaan bumi, tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya.  

Prinsip dasar dari penangkal petir adalah denganmenyediakan jalur 

menerus dari logam dimana menyalurkan petir ke tanah pada saat terjadi 

sambaran petir pada bangunan. Terdapat beberapa sistem penangkal 

petir, antara lain : 

a. Tiang penangkap petir= penghantar di atas atap berupa elektroda  

logam yang dipasang tegak dan mendatar. 

b. Pemotong arus petir = untuk mencegah kerusakan pada barang  

elektronik, telepon, dan barang lain yang bertegangan listrik. 

c. Penghantar penyalur arus petir= terbagi menjadi penghantar penyalur  

utama dan penyalur pembantu yang menghubungkan penangkap petir ke  

sistem pengebumian (bahan dari logam). 
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d. Terminal Hubung= suatu dudukan dari logam sebagai titik  

hubung dari beberapa elektroda pengebumian dan benda logam lain yang  

akan ditanam dalam tanah. 

e. Sistem pengebumian = berfungsi untuk menyebarkan arus petir di  

dalam tanah. 

f. Penangkal petir sistem Thomas= mempunyai jangkauan perlindungan 

bangunan lebih luas 

g. Penangkal petir sistem prevection= mirip dengan sistem Thomas 

dengan areal perlindungan berbentuk paraboloid 

 

 

 

 

 

 

.Gambar 3.53 Sistem penangkal petir 

Sumber : www.google.com 

6. Sistem Pemipaan 

 Instalasi pipa pada bangunan digunakan untuk mengalirkan 

air bersih (panas-dingin), air es untuk keperluan tata udara, air untuk 

keperluan pencegahan dan penanggulangannya bahaya kebakaran, 

pembuangan air kotor, air buangan, air hujan dan air limbah. Di samping 

itu, ada pula jaringan pipa untuk ventilasi dan saluran gas. 
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 Jenis pipa yang digunakan juga beragam jenisnya air bersih 

dialirkan melalui pipa besi (steel pipe atau black pipe), pipe galvanis, pipe 

poly vinyl chloride (PVC) dan pipa tembaga (copper pipe), pipa yang 

digunakan untuk keperluan pencegahan dan penanggulangan bahaya 

kebakaran (hidran sprinkler) dituntut untuk mampu menahan tekanan 

tertentu 

 Jaringan pipa diatur menurut arah vertical yang 

disembunyikan dalam saluran di dalam tembok (shaft). Untuk arah 

horizontal, biasanya ditempatkan di atas langit-langit atau di lantai 

instalasi.  

a. Sistem air bersih 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.9 Air bersih 

Sumber : LTP, Kebudayaan suku daya , Claudia Nuke,2015 hal 135 

Saluran Air 

Bersih 

(PADAM) 

Pompa 

Unit Kebakaran  

Roft Tank  

Distribusi Distribusi 

Roft Tank Cadangan 
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Macam Macam Sistem Air Bersih : 

 Up feed 

Yaitu air dipompakan dari bawah ke outlet air. Pembuatan relative murah 

tetapi pompa cepat rusak 

Kerugian system ini adalah: 

 Pompa bekerja terus menerus 

 Ketinggian terbatas karena kekuatan pipa terbatas untuk 

mengantisipasi tekanan air di dalamnya. 

 

 

 

 

Gambar 3.54 Sistem air bersih Up feed 

Sumber : www.google.com 

 Sistem down feed 

Air dipompakan dari bawah ke reservoir atas, untuk kemudian disalurkan 

ke outlet air secara gravitasi. Kebutuhan pompa akan tergantung dari 

tinggi/jarak dari sumber penampungan air di bawah ke sumber 

penampungan air di atas/outlet air. Pipa untuk air bersih biasanya di cat 

biru. 
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Sistem tangki atap ini cukup efisien diterapkan karena: 

 Selama airnya digunaan, perubahan tekanan yang terjadi pada alat 

plumbing hamper tidak berarti 

 Sistem pompa yang menaikkan air ke tangki atas bekerja secara 

otomatis dengan cara yang sangat sederhana sehingga kesulitan 

dapat ditekan 

 Perawatan tngki sangat sederhana dibandingkan dengan misalnya 

tangki tekan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.55 Sistem air bersih own feed 

Sumber : www.google.com 

Kelebihan : 

 Pompa tidak bekerja secara terus-menerus sehingga lebih efisien 

dan awet 

 Air bersih selalu tersedia setiap saat 
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 Tidak memerlukan pompa otomatis, kecuali untuk sistem pencegah 

bahaya kebakaran (sprinkler dan hydrant) 

Tidak memerlukan pompa otomatis, kecuali untuk sistem pencegah 

bahaya kebakaran (sprinkler dan hydrant) 

Kekurangan : 

 Membutuhkan biaya tambahan untuk pengadaan 

 Tangki tambahan 

 Menambha beban pada struktur bangunan 

Menambah biaya pemeliharaan 

b. Sistem Jaringan Air Kotor 

Septic Tank yang diterapkan pada bangunan adalah septictank 

biotech. Septic Tank BioAsahi adalah salah satu septic tank biotech yang 

memiliki system berteknologi dalam penguraian limbah indrustri rumah 

tangga (tinja),sehingga limbah yang di hasilkan dapat terurai dengan 

sempurna dan limbah tersebut menjadi cair, sehingga limbah tersebut 

ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan sekitar. 

 

 

 

 Dapur 
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Bagan 3.10 Air Kotor 

Sumber : analisa Pribadi 

k. Pengolahan Limbah 

Pengolahan air hujan 

 Biopori 

Pembangunan sumur Biopori dilakukan untuk menyerap aliran air 

permukaan yang jatuh karena hujan, hal ini ditujukan untuk 

mengembalikan jumlah air kedalam tanah untuk dapat digunakan 

kembali. Sumur biopori cocok diterapkan pada kota besar dan 

daerah padat yang kurang memiliki ruang terbuka hijau. Sumur 

biopori tidak memerlukan lahan yang luas. 

Manfaat sumur biopori adalah: 

- Mencegah banjir, air hujan dapat langsung diserap kedalam 

sumur biopori dan dapat langsung terserap oleh tanah. 

- Meningkatkan kualitas air tanah. Karena sumur biopori juga 

bertindak sebagai water purifier air hujan 
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Gambar 3.56 Pengolahan air hujan biopori 

Sumber : www.google.com 

 Penggunaan kembali  

Air hujan dapat digunakan kembali dengan penggunaan untuk 

menyiram wc dan penyiraman tanaman di sekitar bangunan dengan 

sistem: 

 

 

 

 

Bagan 3.11 Pengolahan kembali air hujan 

Sumber : www.google.com 

Pengolahan limbah padat 

Pengolahan limbah padat diolah ke septictank 

Sistem septictank sebenarnya adalah sumur rembesan atau sumur 

kotoran, Septictank merupakan system sanitasi yang terdiri dari ppa 

Penampungan Pompa 

Penyiram 

tanaman 

WC 
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saluran dari kloset, bak penampungan kotoran cair dan padat, bak 

resapan,serta pipa pelepasan air bersih dan udara. 

Syarat septictank: 

1. Jarak minimal dari sumur air bersih sekurangnya 10m. 

2. Untuk membuang air keluaran dari septictank perlu 

dibuat daerah resapan dengan lantai septictank dibuat 

miring kearah ruang lumpur. 

3. Septictank direncanakan untuk pembuangan kotoran 

rumah tangga dengan jumlah air limbah antara 70-90 % 

dari volume penggunaan air bersih. 

4. Waktu tinggal air limbah di dalam tangki diperkirakan 

minimal 24 jam. 

5. Besarnya ruang lumpur diperkurakan untuk dapat 

menampung lumpur yang dihasilkan setiap orang rata-

rata 30-40 liter/tahun dan waktu pengambilan lumpur 

diperhitungkan 2-4 tahun. 

6. Pipa air masuk kedalam tangki hendaknya selalu lebih 

tinggi kurang lebih 2,5 cm dari pipa air keluar. 
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7. Septictank harus dilengkapi dengan lubang pemeriksaan 

dan lubang penghawaan untuk membuang gas hasil 

penguraian. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.57 Sketsa septitank 

Sumber : www.google.com 

Sampah Organik:  

Sampah organic terdiri dari bahan –bahan penyusun tumbuhan dan 

hewan yang di ambil dari alam atau di hasilkan dari kegiatan pertanian, 

perikanan, dll. Samah ini dengan mudah Diuraikan dalam prose salami, 

sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organic. 

Termasuk sampah organic, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, 

sayuran, kulit buah, dan daun. 

Sampah organic dibagi dua,yaitu : 

1. Sampah organic hijau (sisa sayur mayor dari dapur) 

Contohnya : tangkai/daun singkong, papaya, kangkung, 

bayam, kult terong, wortel, labuh siam, ubi singkong, kulit 

bua-buahan, nanas, pisang, nangka, daun pisang, 
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semangka, ampas kelapa, sisa sayur/ lauk pauk, dan 

sampah dari kebun (rumput, daun-daun kering/basah). 

2.Sampah organic hewan yang dimakan seperti ikan, udang, 

ayam, daging, telur dan sejenisnya. 

Sampah organic hijau dipisahkan dari sampah organic hewan agar kedua 

bahan ini bisa diproses tersendiri untuk dijadikan kompos. 

  

 

 

 

 

Diagram 3.12 Pemisahan Sampah 

Sumber : www.google.com 

Sampah NONorganik:  

Sampah Nonorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui 

sepeti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industry. Beberapa dari 

bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminum. Sebagian 

zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang 

sebagian lainnya hanya dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian 

lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah 

http://www.google.com/


III- 112 

 

jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastic, 

tas plastic, kertas, karton, kardus, Styrofoam, kaleng dan lain-lain. 

Sedangkan sampah anorganik berupa plastic dikurangi 

pamakainnya, memakai ulang barang-barang yang diperlukan, didaur 

ulang, yang masih bersih dikumpulkan dan diberikan kepada pemulung 

atau di jadikan sebuah kerajinan yang bisa bermanfaat.  

(sumber :LTP Rahmadanti, hal 201) 

7. Sistem Komunikasi 

 Jaringan Telefon 

Sistem telepon dalam bangunan dimulai dari saluran Telkom 

ke fasilitas PABX (private automatic branch exchange), selanjutnya 

dihubungkan ke kotak hubung induk (MDF- main distribution 

frame). Melalui kabel distribusi (DC-Distrubution cable) telepon 

disebarkan ke kotak terminal ini. 

 

 

 

 

Gambar 3. 58 Proseskomunikasi pada jaringan telepon 

Sumber : cahlapangan.blogspot.co.id 



III- 113 

 

Jaringan telepon kabel 

Cara Kerja Jaringan Telepon Kabel 

Telepon kabel menggunakan sistem wireline. sehingga membutuhkan 

kabel supaya dapat berfungsi . 

Cara kerja telepon kabel antara lain : 

1. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut microphone 

2. Microphone mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik 

kemudian disalurkan oleh perangkat telepon 

3. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomomunikasi 

4. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada 

penerima 

5. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi 

menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker 

Jaringan telepon sangatlah penting karena sebagai sarana komunikasi 

yang utama. 

Speaker  

Sebagai Alat Komunikasi informasi secanya menyeluruh 

yang t diterima oleh seluruh pengguna di semua ruangan. 

 

Gambar 3.59 Speaker 

Sumber : www.google.co 
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Jaringan Wi-Fi 

 Jaringan internet tanpa kabel wi-fi sangatlah penting untuk 

ada di fasilitas pendidikan. Karena internet dapat membantu pendidikan 

dalam kegiatan pendidikan Belajar dan mengajar. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.60 Proseskomunikasi pada jaringan telepon 

Sumber : yustana.blogspot.com 

8. Sistem Keamanan  

Penggunaan CCTV  

CCTV (Closed Circuit Televison) adalah penggunaan kamera video 

untuk mentransmisikan signal video ke tempat spesifik, dalam beberapa 

set monitor. Berbeda dengan siaran televisi, sinyal CCTV tidak secara 

terbuka ditransmisikan. Sistem CCTV biasanya terdiri dari komunikasi 

fixed (dedicated) antara kamera dan monitor. Teknologi CCTV modern 

terdiri dari sistem terkoneksi dengan kamera yang dapat dioperasikan 

http://kemingkingcctv.com/
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jarak jauh lewat ruang kontrol, dan dapat dihubungkan dengan suatu 

jaringan baik LAN, wireless-LAN maupun internet.  

 

Kamera cctv sejak awalnya memang di buat untuk keperluan 

pengawasan keamanan (security surveillance system) untuk antisipasi 

tindak kejahatan kriminal (crime action), pencurian perampokan, dan 

banyak hal lainnya sehubungan dengan tindak kejahatan dan kegiatan 

kegiatan yang tidak diinginkan. 

 

Kemajuan teknologi saat ini membuat kamera ini tidak hanya untuk 

memantau secara langsung lewat monitor, tetapi sudah dilengkapi system 

perekam kamera CCTV dengan menggunakan media penyimpan Hard 

disk. System ini kita kenal sebagai DVR ( Digital Video Recorder ) 

peralatan ini merupakan pelengkap suatu system instalasi kamera CCTV, 

dengan adanya DVR ini pengawasan bisa dilakukan tanpa memonitor 

setiap saat didepan layar monitor , karena setiap detiknya semua kejadian 

terekam dan bisa di putar ulang. (sumber : kemingking cctv) 

System CCTV di bagi menjadi beberapabagian  :  

1. Sistem CCTV sederhana 

Sistem CCTB yang paling sederhana terdiri dari kamera static, 

multiplexer.switcher dan TV monitot, seperti yang ada pada gambar 1. 

Kamera dapat ditempatkan di beberapa area/ruangan yang dianggap 
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penting dan seluruh kejadian dipantau oleh monitor system ini digunakan 

dengan pengawasan langsung oleh operator 

 

 

 

 

Gambar 3.61 Sistem CCTV dengan menggunakan system sederhana 

Sumber: aplikasicctv.blogspot.com 

2. Sistem CCTV dengan Video Recorder 

   Sistem CCTV dengan Video Recorder adalah penambahan alat 

perekam pada system CCTV sederhana. Sistem ini terdiri dari kamera 

static, multiplexer/switcher. TV Monitor dan video recorder yang 

menggunakan kaset VHS seperti terlihat pada gambar 2. Dengan adanya 

alat perekam operator tidak harus terus menerus mengawasi monitor. Alat 

perekam juga memungkinkan kejadian yang sudah berlalu dapat direview 

atau dilihat kembali. 

 

 

Gambar 3.62 Sistem CCTV dengan menggunakansistem Video Recorder 

Sumber: aplikasicctv.blogspot.com 
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3. Sistem CCTV dengan kamera yang dapat digerakkan 

Apabilah dibutuhkan cakupan wilayah yang luas untuk diamati, 

penggunaan satu kamera yang statis tidak lagi memadai dan 

membutuhkan beberapa kamera statis untuk mengawasi wilayah yang 

luas tersebut. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menggunakan 

kamera yang dapat digerakkan sehingga cakupa wilayah dapat lebih luas. 

Kamera ini dapat digerakkan secara vertical dan horizontal dengan 

menggunakan controller yang dioperasikan 

Kamera statis dan kamera yang dapat digerakkan dapat digunakan secara 

bersamaan, demikian pula dengan penambahan video recorder untuk 

merekam kejadian 

 

 

 

Gambar Sistem 3.63 CCTV dengan sistem kamera yang dapat digerakkan 

Sumber : systemcctv.blogspot.com 

4. Sistem CCTV dengan menggunakan computer 

   Sistem ini terdiri dari computer, CCTV Card dan software CCTV. Sistem 

ini adalah kelas yang tertinggi dari teknologi CCTV dengan kualitas 

gambar yang tinggi, dapat dimonitor dari computer lain yang ada dalam 
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jaringan LAN, fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan DVR dan banyak 

keunggulan lainnya. 

Gambar yang direkam di komputer menggunakan teknologi kompresi data 

sehingga memungkinkan menyimpan gambar selama 30 hari terus 

menerus dengan harddisk 80 GB dan kameranya 

 Beberapa keunggulan dai system ini adalah: 

 Mudah di operasikan dan fleksibel 

 Rekaman dengan kualitas tinggi 

 Sedikit atau tidak perlu perawatan 

 Kecepatan perekaman yang dapat di kostumasi 

 Dapat menyimpan rekaman 30-60 hari 

 Dapat menampilkan banyak kamera secara bersamaan 

 Mampu mendeteksi objek yang bergerak dan alarm 

 Pengaturan jadwal secara otomatis 

 Memiliki control gerak dan pembesaran/zoom untuk kamera 

 

 

 

 

Gambar 3.64 Sistem cctv dengan menggunakan (DVR)  

sumber: hattapratama.com 
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Sistem Sirkulasi Vertikal  

Ramp 

Ramp merupakan jalur sirkulasi yang memiliki kmiringan tertentu, 

dipilih untuk alternatif sirkulasi vertical bagi anak yang senang berlari dan 

bergerak bebas, untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi. 

Persyaratan Ramp 

 Kemiringan maksimal 7o, tidak termasuk awalan atau akhiran ramp 

(Curb ramps/ landing) sedangkan kemiringan suatu ramp yang ada 

diluar bangunan maksimal 6o 

 Panjang mendatar dari suatu ramp memiliki kemiringan yang lebih 

rendah akan lebih panjang. 

 Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 

120 cm dengan tepi pengaman. 

 Tekstur ramp tidak licin, meskipun terkena air 

 Ramp dilengkapi dengan (handrail) yang dijamin kekuatannya 

dngan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat dengan 

ketinggian 65-80 cm. 
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Gambar 3.65 ramp 

sumber: google.com 

3.2.3. Studi pemanfaatan Teknologi 

Studi pemanfaatan teknologi yang akan direncanakan pada bangunan 

Sekolah Alam PAUD dan TK adalah :  

Absen Sidik Jari 

Teknologi untuk absen yang menggunakan sidik jari. Absen ini hanya 

dapat diperuntukan untuk pegawai sekolah, Guru, Staffpengelola, 

karyawan kepala sekolah dll. .Dan untuk murid tetap menggunakan absen 

pada setiap kelas karena masih terlalu dini untuk memakai absen sidik 

jari.  
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Dengan tata cara pemakaian yaitu dengan menginput password/Pin 

atau dengan meletakkan sidik jari ke alat sensor mesin absensi kemudian 

data yang masuk akan diproses secara otomatis. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.66 Absen Sidik Jari 

Sumber : Kupas Bengkulu.com 

3.3. Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan  

3.3.1. Analisa Pemilihan Lokasi PAUD dan TK 

Lokasi yang akan digunakan untuk perancangan bangunan 

Sekolah Alam Pendidikan Anak Usia Dini (paud) dan Taman Kanak- 

Kanak (TK) adalah di kabupaten Demak, Jawa Tengah.  

Di ambil lokasi di Demak karena masih tersedianya lahan di daerah 

yang berdekatan dengan lingkungan Pendidikan lainnya, ,tempat ibadah 

dan pertanian dan jauh dari pabrik sehingga suasana disekitar tempat 

belajar-mengajar menjadi tenang dan kondusif.  Dengan adanya di 

lingkungan tersebut, diharapkan anak-anak peserta didik merasa nyaman 

dan tidak merasa bosan karena tempat belajar mereka berada di antara 
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lingkungan tersebut. Karena Lingkungan disekitar tempat belajar 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar-mengajar, maka pemilihan 

lokasi di kota demak sangat cocok dengan budaya di daerah tersebut. 

 

 

 

 

 
 
 

Peta 3.1 wilayah kabuaten Demak 
Sumber :google.com 

 
 

Gambaran Umum Kabupaten Demak: 

Kabupaten Demak berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian 

utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kota 

Semarang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa 

Tengah sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda 

perekonomian Jawa Tengah di samping itu dari sisi perhubungan darat 

berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa. 

Kabupaten Demak Terdiri dari 14 Kecamatan dan 249 Desa/Kelurahan. 
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Peta3.2  pembagian kecamatan kabupaten Demak 
Sumber : visit-demak-2014.blogspot.co.id 

 

Berikut adalah kecamatan yang ada di kabupaten Demak. : 

1. Kec. Bonang,. 

2. Kec. Demak  

3. Kec. Dempet  

4. Kec. Gajah  

5. Kec. Guntur  

6. Kec. Karanganyar  

7. Kec. Karangawen  

8. Kec. Karang tengah  

9. Kec.  Kebonagung  
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10. Kec. Mijen  

11. Kec. Mranggen  

12. Kec.  Sayung  

13. Kec. Wedung  

14.Kec.Wonosalam  

Batas Administrasi 

Kabupaten Demak yang memiliki luas 89.743 Ha dan terbagi dalam 

14 kecamatan yang terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan. 512 dusun, 

6.326 Rukun Tetangga (RT) dan 1.262 Rukun Warga (RW). 

Wilayah Kabupaten Demak memiliki luas 89.743 Ha. Adapun batas 

administrasinya meliputi : 

¨       Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 

¨       Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan 

¨       Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang 

¨       Sebelah Barat : Kota Semarang 

Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2007 sebanyak 

1.073.187 jiwa yang terdiri dari 531.606 jiwa penduduk laki-laki dan 

541.581 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar 
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ke-14 kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kecamatan 

Kebonagung sebesar 38.940 jiwa dan paling banyak terdapat di 

Kecamatan Mranggen sebanyak 141.774 jiwa. Dari data kependudukan 

jumlah dan kepadatan di Kabupaten Demak pada tahun 2007 memiliki 

kepadatan bruto sebesar 12 jiwa/ha dan kepadatan nettonya 1121 jiwa/ha. 

Topografi 

Wilayah Kabupaten Demak termasuk dalam kategori topografi datar 

dan terdiri atas dataran rendah, pantai serta perbukitan, dengan 

ketinggian permukaan antara 0-100 meter. Kemiringan lahan di 

Kabupaten Demak sebagian besar relatif datar, yaitu berada pada lahan 

dengan kemiringan 0-8 %. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten 

Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di 

wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini memiliki 

lahan dengan kemiringan 0-2 %, 2-8 %, 8-15 %, 15-40 %, dan lebih besar 

dari 40 %. 

Klimatologi dan Jenis Tanah 

Kabupaten Demak mempunyai iklim tropis dengan curah hujan 

yaitu 0-13,6 mm/hari. Jenis tanah di Kawasan Perkotaan Demak yaitu 

gromosol kelabu tua. Sebagian besar kondisi tanah yang ada di 

Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, 

sehingga tidak dapat digarap secara intensif untuk pertanian. Pada musim 
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penghujan tanahnya bersifat lekat sekali dan volumenya membesar, serta 

lembab sehingga agak sulit untuk digarap dan memerlukan sistem 

drainase yang memadai. 

Hidrologi 

Sumber-sumber air di wilayah Demak berupa sumber air di 

permukaan tanah dan air tanah. Sumber air di permukaan tanah berasal 

dari sungai-sungai, laut dan pantai. 

Penggunaan Lahan 

Berdasarkan data tahun 2007, penggunaan sebagian besar lahan 

sawah di Kabupaten Demak digunakan sebagai lahan sawah 

berpengairan irigasi teknis seluas 19.911 ha (40,40%), irigasi ½ teknis 

seluas 6.332 ha (12,85%), irigasi sederhana seluas 6.671 ha (13,35%) 

dan tadah hujan seluas 16.374 ha (33,22%). Sedangkan penggunaan 

lahan bukan lahan sawah meliputi bangunan pekarangan seluas 11.962 

Ha (29.56%), tegalan/kebun seluas 14.324 Ha (35,40%), empang/rawa 

seluas 120 ha (0,3%), tambak seluas 7.649 ha (18,19%), hutan negara 

seluas 1.572 ha (3,8 8%),Hutan Rakyat sekuas 516 Ha (1,28%) dan 

penggunaan lainnya seluas 4.322 ha (10,68%). 
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Arahan Pengembangan 

Berdasarkan RDTRK kawasan perkotaan Kabupaten Demak tahun 

2011-2031, secara umum arahan pengembangan Kelurahan Betokan 

difungsikan sebagai area pertanian lahan basah dan permukiman. Dari 

fungsi-fungsi tersebut, yang terdapat di Kelurahan Betokan pada kondisi 

eksisting meliputi: pertanian perkebunan, permukiman, perdagangan dan 

jasa, serta pariwisata dalam bentuk agrowisata. Untuk itu perlu 

pengembangan dan perancangan lebih lanjut terkait dengan potensi yang 

terdapat di Kelurahan Betokan khususnya fungsi permukiman sebagai 

akomodasi pendukung perkembangan kegiatan pariwisata dalam bentuk 

agrowisata.9 

3.3.1.1 Alternatif Lokasi / Kawasan atau Studi Eksisting Lokasi  

Projek Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten 

Demak ini  dilakukan untuk mewadahi proses bermain dan belajar pada 

anak usia dini. Dengan begitu maka perkembangan pertumbuhan mereka 

akan bagus. Berikut alasan pemilihan Lokasi di Kabupaten Demak: 

- Kabupaten Demak membutuhkan sekolah PAUD dan TK yang 

layak, karena kurangnya pusat perhatian pendidikan kepada 

masyarakat kabupaten Demak maka diciptakanlah suatu dekolah 

dengan konsep pembelajaran yang berbeda untuk menarik 

perhatian masyarakat Kabupaten Demak agar peduli terhadap 

                                                           
9
 GambaranUmumKabupatenDemakWordpress.com 
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pendidikan anak. Terutama Anak Usia dini. Hal ini dibuktikan 

dengan data dari Badan Pusat Statistik di Kabupaten Demak 

dengan jumlah anak usia Dini mencapai 94.292 namun jumlah 

sekolah Pendidikan Anak Usia Dini hanya berjumlah 945 sekolah 

sangatlah tidak seimbang.  

-   Lingkungan yang masih Asri yang belum terlalu banyak 

terkontaminasi dengan gedung gedung menjulang tinggi (seperti 

halnya di kota) dan jarang terjadi kemacetan.  

Dann Pemilik mempunyai beberapa kriteria pemilihan lokasi untuk 

Sekolah Alam PAUD dan Taman Kanak-Kanak : 

- karena rencana adalah sebuah bangunan untuk anak anak usia 

dini, maka sebaiknya memilih tapak tidak berkontur (tapak datar) 

karena untuk mengantisipasi ketika mereka bermain berbaur pada 

alam agar tidak jatuh terpeleset ke bawah. 

- lokasi yang akan di tuju berdekatan dengan komponen alam, 

seperti halnya sawah,kebun, area lahan yang luas, daerah teduh 

dlsb. 

- Aksesbilitas Mudah, lokasi yang strategis, akses yang mudah di 

tuju dan Transportasi mudah di jangkau. 

-  lokasi yang tidak berdekatan dengan jalan pantura karena untuk 

tingkat keamanan dari anak anak sendiri.  
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-    Lokasi memiliki jaringan infrastruktur yang mewadahi kegiatan 

didalamnya, seperti drainase, jaringan listrik, lampu jalan, dan 

jaringan air bersih.  

Alternatif Lokasi 

1. SWP 1 

Satuan Wilayah Pembangunan 1 memiliki pusat pelayanan pada 

Kecamatan Demak. Kawasan SWP 1merupakan kawasan ibukota 

Kabupaten dan memiliki fungsi pokok sebagai pusat aktifitas kabupaten. 

Kegiatan yang berkembang merupakan kegiatan perkotaan yang di 

dukung oleh sarana dan prasarana sepertilistrik, air bersih, gas, 

transportasi, dan telekomunikasi.  

SWP 1 memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah :  

- Pusat pengembangan daerah  

- Pendidikan  

- Perdagangan dan jasa  

- Pertaniaan 

- Transportasi  

- Pariwisata  
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Potensi dan Kendala di SWP 1 

POTENSI KENDALA 

-Lokasi strategis, melintasi jalan utama 

untuk transportasi luar dan dalam kota. 

-Pencapaian yang mudah karena 

berada di jalan Arteri primer. 

-berda di jantung kota pusat kota pada 

kabupaten Demak. 

-Dekat dengan Alaun Alun, Masjid 

Agung Demak, dan makam sunan 

kalijaga  

-Sistem transportasi memadahi, baik 

untuk transportasi pribadimaupun 

umum.  

-sarana utilitas memadahi.  

-Kontur tanah relative datar 

- Jalan Arteri Primer sangat ramai  

-Lokasi ramai oleh kegiatan 

masyarakat. 

  

Tabel 3.44 Potensi dan Kendala SWP 1 

Sumber :Analisis pribadi  

2. SWP  III10 

Satuan wilayah pembangunan III memiliki pusat pelayanan di 

kecamatan Wedung dengan wilayah pelayanan kecamatan bonang. 

Kawasan SWP III merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai 

                                                           
10

 
10

 RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2016 dan Perda kabupaten Demak 
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kawasan pengembangan potensi lokal yaitu pengembangan sektor 

pertanian lokal dan industri pertanian. Selain itu potensi alam yang 

cukup memadai dapat mendukung kegiatan pariwisata. Aktivitas lain 

yang berkembang adalah aktivitas perdagangan dan jasa, perikanan, 

peternakan, dan industri.  

SWP III memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah :  

-pertanian  

-Perikanan  

-Perdagangan dan jasa  

-Peternakan  

-industri 

Potensi dan kendala di SWP III  

POTENSI KENDALA 

-Lokasi merupakan kawasan 

pengembangan potensi lokal.  

-sarana prasarana memadahi 

-potensi alam cukup memadahi 

-Kontur Tanah relative datar 

-agak jauh dari pusat kota 

Tabel 3.45 Potensi dan kendala di SWP III Sumber: Analisis Pribadi 
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Skoring Pemilihan Lokasi  

Kriteria Lokai Alternatif 

SWP 1 

Lokasi Alternatif 

SWP 3 

Tapak berkontur datar  2 2 

Dekat dengan kebun sawah  2 3 

Aksesbilitas dan transportasi 

mudah 

3 1 

Lokasi tidak berdekatan dengan 

jalan pantura  

2 3 

Jaringan Infrastruktur 

memadahi  

3 2 

Lokasi yang Berada di lingkup 

area pendidikan  

3 1 

Pencapaia daripusat kota  3 1 

TOTAL 18 13 

Tabel 3.46 tabel skoring lokasi .Sumber: Analisis Pribadi 

Keterangan : 

1=Kurang 2=Baik  3=Sangat Baik 

Berdasarkan analisis di atas, maka lokasi yang terpilih untuk 

Sekolah Alam PAUD dan TK di kabupaten Demak adalah SWP 1 

Bangunan ini di rencanakan di jalan lingkar utara demak di 

kawasan Demak kota. Berada di pusat kota Demak berada di kecamatan 

Demak, Kecamatan Demak memiliki luas wilayah sebesar 61,13 km2. Terdiri 
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dari 19 desa. Jarak dari kecamatan Demak menuju ibukota Demak hanya kurang 

lebih 2-3km. berikut batas wilayah Kecamatan Demak:  

- Utara : Kec. Bonang dan kec. Wedung 

- Timur : Kec.Gajah dan Kec. Karang Anyar  

- Selatan : Kec.Wonosalam  

- Barat : Kec.Karang Tengah 

berlokasi tepat di pusat kota, tidak jauh dari alun-alun yang 

merupakan jantung kota Demak yang terkenal dengan sebutan kota wali 

ini. Daerah di dominasi dengan permukiman dan pendidikan, pertanian 

(sawah), aksesbilitas juga sudah tersedia dan sangat baik,jalan yang ada 

di lokasi lahan tersebut dapat di lewati oleh sepeda motor,mobil, bahkan 

bisa di jangkau oleh bis, alur dari jalan di lokasi lahan tersebuh yaitu 2 

arah. Lingkungan juga sangat asri dan nyaman bertetangga dengan 

lingkungan pendidikan ( sekolah –sekolah lain).  

 Pada kecamatan ini mempunyai fungsi sebagai perumahan, 

Pendidikan dan pertanian, lokasi ini di pilih karena terletak di daerah tanah 

tidak berkontur. Daerah yang sejuk, karena walaupun terletak di pusat 

kota namun lokasinya  tidak berada di jalan raya utama. dan pada arah 

jalan menuju dilokasi pun di hiasi dengan hijaunya sawah sawah.  
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3.3.2. Analisa Pemilihan Tapak PAUD dan TK 

Tapak untuk Projek Sekolah Alam Pendidikan Anak Usia Dini di 

Kabupaten Demak memiliki Kriteria, Sebagai berikut :  

- Tapak yang tidak berkontur ( Tapak Datar )  

- Karena bejudul Sekolah Alam maka Luas Tapak Mencukupi ( 

Tapak Luas ) karena di dalam tapak adan di buat sebuah sawah 

kecil,kebun,area peternakan untuk belajar dan bermain. 

- Tapak Dekat dengan Permukiman, sehingga anak lebih aman 

ketika besekolah. 

- Tapak sudah memiliki sarana utilitas yang baik  

- Di dalam lokasi tapak terdapat vegetasi yang mendukung agar 

konsepsekolah alam lebih tersentuh.  

AlternatifTapak 1 

Waktu Survey  : 19 Febuari 2016 pukul 13.00 WIB 

Tapak berada di  : Jalan Wijaya Kusuma II.  

Dusun    :Bogorame. 

Kecamatan    : Demak 

Kelurahan   : Katonsari 
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Keterangan :  

A. Gambar Kondisi jalan utama pada tapak  

B. Gambar Kondisi selatan  seberang tapak  

C. Gambar kondisi Sebelah timur tapak  

D. Gambar kondisi tapak 

E. Gambar kondisi Sebelah barat tapak  

Batas Tapak :  

Utara   : Permukiman Penduduk  

Selatan : Sawah dan Permukiman Penduduk  

Timur   : Toko Kelontong 

Barat    :Rumah Kosong  

A 
B 

E 

C 

D 
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Pada  sekitar tapak belum banyak terdapat bangunan, hanya 

disebelah  kiri dari tapak terdapat bangunan yang masih direnovasi. Di 

sebelah kanan tapak hanya terdapat  toko Kelontong, sedangkan di 

seberang lokasi tapak atau di depan lokasi tapak hanya terdapat kolam 

ikan lele dan sawah. Jalan menuju tapak adalah beton dengan lebar jalan 

kurang lebih 5 Meter. Lokasi tapak dari jalan Jalan Wijaya Kusuma II 

kurang lebih 500 Meter untuk menuju jalan raya. Tapak ditanami berbagai 

vegetasi diantaranya Pohon Pisang, rumput ilalang, pohon papaya, jagung 

dan pohon kedondong. Luas Tapak ± 8000 m2 

Kelebihan Tapak :  

- Lokasi yang sangat tenang tidak bising terhadap lalu lintas motor 

- Bersahabat dengan warga  

- Di depan tapak trdapat kolam lele 

Kekurangannya :  

- Luas lahan terlalu kecil 

- Akses transportasi cukupsusah untuk menuju ke lokasi tapak 

karena tidak ada angkutan umum yng lewat 

- Lokasi tapak relative sepi  
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Alternatif  Tapak 2 

- Waktu Survey  : 16 Maret 2016 pukul 16.45 WIB 

- Tapak berada di  : JL. Teuku Umar 3. RT 6 RW 1.  

- Dusun    :Bogorame. 

- Kecamatan    : demak 

- Kelurahan   : Mangunjiwan  
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Keterangan pada Tapak:  

F. Gambar kondisi Tampak Depan tapak  

G. Gambar Kondisi jalan utama pada tapak dan kondisi selatan  

seberang tapak  

H. Gambar kondisi Selokan pada seberang tapak 

I. Gambar kondisi Selokan di depan tapak 

J. Gambar kondisi Sebelah timur tapak  

K. Gambar Kondisi jalan samping timur tapak  

L. Gambar Rumah warga sebelah timur tapak  

M. Gambar Kondisi di dalam tapak 

N. Gambar Vegetasi yang ada di dalam tapak  

O. Gambar kondisi Sebelah barat tapak  

P. Gambar kondisi yang ada di dalam tapak   

Batas Tapak :  

Utara   : Rumah Penduduk (Perum Nusa Indah) 

Selatan  : Toko – Toko dan kios (perum Wijaya Kusuma)  

Timur   : Rumah Penduduk (Perum Pondok Indah Baru)  

Barat   : Rumah Penduduk ( Perum Regency )  

Tapak berada sangat dekat dan dikelilingi  dengan Perumahan 

warga. Tapak merupakan lahan kosong berupa kebun yang sangat luas ( 

bentuknya memanjang) , dengan infrastruktur yang lengkap dan cukup 
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baik.  di antaranya sumber air bersih Artetis, Listrik PLN, dan saluran 

drainase yang sangat memadahi. Akses menuju tapak cukup mudah, 

±100m dari jalan raya. (jika naik angkutan umum dari jalan raya harus 

jalan kaki dulu ±100 untuk menuju ke lokasi,tidak terlalu jauh.) berada 

dijalan yang tidak terlalu besar dan intensitas keramaian yang sedang. 

Hanya ada mobil dan motor yang melintas di jalan utama tapak, namun 

bis dan truk tetap dapat melintas pada jalan. merupakan jalan betonl dua 

arah dengan lebar kurang lebih 5 Meter,dan  Di dalam Tapak Terdapat 

beberapa vegetasi yaitu pohon kresem, pohon singkong, pohon pisang, 

rumput ilalang, pohon pepaya tanaman terong,cabai  dan tomat. 

Kelebihan Tapak : 

- Lahan sangat Luas dan merupakan lahan kosong 

- Kondisi tapak datar 

- Dekat dengan permukiman warga  ( bertetangga)  

- Aksesbilitas cukup mudah  

Kekurangan :  

- Tidak ada view pada tapak karena sekeliling tapak adalah 

perumahan   
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Alternatif  Tapak 3 

 

Waktu Survey  : 16 Maret 2016 pukul 17.15 WIB 

Tapak berada di  : JL. Kyai Singkil  Demak   

Kelurahan   : Bintoro 

Kecamatan    : demak 
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Keterangan pada Tapak:  

A. Gambar kondisi Tampak Depan tapak  

B. Gambar Kondisi sungai di seberang tapak  

C. Gambar kondisi Sebelah timur tapak  

D. Gambar Kondisi di dalam tapak 

E. Gambar kondisi jalan di sebelah barat tapak dan kondisi yang 

ada di dalam tapak   

F. Gambar Kondisi jalan utama tapak 

G. Gambar kondisi Sebelah barat tapak  

H. Gambar kondisi Sebelah barat tapak  

Batas Tapak :  

Utara   : Rumah Penduduk  

Selatan  : jalan raya dan sungai  

Timur   : Rumah Penduduk  

Barat   : Rumah Penduduk  

Tapak berada dekat dengan Perumahan warga. Dan 

bertetanggadengan SMP5 Demak. Tapak merupakan lahan kosong 

berupa tanah yang tidak terpakai yang cukup luas, dengan infrastruktur 

yang lengkap dan cukup baik.  di antaranya sumber air bersih Artetis, 

Listrik PLN, dan saluran drainase yang sangat memadahi. Akses menuju 

tapak cukup mudah, ±100m dari jalan raya. (jika naik angkutan umum dari 
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jalan yang di lalui ankot harus jalan kaki dulu ±100 untuk menuju ke 

lokasi,tidak terlalu jauh.) berada dijalan yang tidak terlalu besar dan 

intensitas keramaian yang cukup ramai. Yang sering melintas Hanya ada 

mobil dan motor yang melintas di jalan utama tapak, namun bis dan truk 

tetap dapat melintas pada jalan. merupakan jalan beraspal dua arah 

dengan lebar kurang lebih 7 Meter,dan  Di dalam Tapak Terdapat 

beberapa vegetasi yaitu pohon jati, pohon mlanding, pohon pisang, 

rumput ilalang, pohon pepaya tanaman jambu, pohon angsana. 

Kelebihan Tapak : 

- Lahan sangat Luas dan merupakan lahan kosong 

- Kondisi tapak datar 

- Dekat dengan permukiman warga   

- Dekat dengan fasilitas pendidikan lainnya 

- Aksesbilitas cukup mudad dan ramai 

Kekurangan :  

- Tidak ada view pada tapak karena sekeliling tapak adalah 

perumahan dan depan tapak adalah sungai.  
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Skoring Pemilihan Tapak 

KRITERIA 

PEMILIHAN 

ALTERNATIF 1 ALTERNATIF 2 ALTERNATIF 3  

Aksebilitas mudah 1 3 3 

Berdekatan 

dengan rumah 

penduduk 

2 3 2 

Beradadekatan 

dengan fasilitas 

pendidikan lain 

1 1 2 

Infrastruktur 

memadahi 

2 2 2 

Tapkak Datar  2 2 2 

Faktor fisik 

mendukung fungsi 

2 3 2 

TOTAL 11 14 13 

Tabel 3.47 Matrik pemilihan lokasi Tapak  

Sumber : Analisa Pribadi  

Keterangan :  

1 = kurang  

2 = sedang  

3 = baik  

Menurut hasil scoring,lokasi tapak yang memenuhi kriteeria adalah  

adalah  Alternatif tapak ke 2 yaitu berada di Jalan Teuku Umar 3.  
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