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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

3.1 Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1. Studi Aktifitas 

A. Studi Pelaku dan Aktifitas 

1. Pelaku 

Pelaku dikelompokkan menjadi 3 jenis pelaku yang 

terdiri dari: 

a. Pelaku akademis yaitu pelaku yang berhubungan 

langsung melakukan kegiatan akademis sekolah 

dan kegiatan administrasi sekolah 

b. Pelaku penunjang yaitu pelaku yang tidak 

berhubungan langsung dalam proses kegiatan 

akademis dan administrasi sekolah 

c. Pelaku servis yaitu pelaku yang kegiatannya 

berhubungan dengan perawatan bangunan. 

d. Jenis-jenis pelaku: 

1) Pelaku akademis 

Tabel 28. Studi Aktifitas dan Pelaku Akademis 

PELAKU AKTIFITAS 
KEBUTUHAN 

RUANG 
SIFAT 

RUANG 

Siswa 

Belajar kelas teori semi publik 

praktik musik kelas praktik semi publik 

membaca buku ruang baca privat 

Diskusi ruang diskusi privat 
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(Sumber: Peraturan daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota 

(RDTRK) Kota Semarang) 
 

C. Iklim 

Kota Semarang beriklim tropis, yaitu iklim yang memiliki 

musim kemarau dan musim hujan. Kota dengan kelembaban 

udaranya yang berkisar 79% ini memiliki temperatur udara 

rata-rata berkisar 27,5oC dengan temperatur terendah 

sekitar 24,2oC dan temperatur tertingginya sekitar 31,8oC. 

D. Topografi 

Kota Semarang terdiri dari pegunungan dan pantai yang 

memiliki ketinggian yang berbeda-beda pada setiap 

daerahnya. Pada daerah perbukitan, ketinggiannya berkisar 
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antara 90-348 meter dari permukaan air laut dan pada 

daerah dataran rendah ketinggiannya berkisar antara 0,75-

3,5 meter dari permukaan air laut. Ketinggian-ketinggian 

Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 27. Ketinggian Tempat Kota Semarang 

 
(Sumber: Buku Saku Kota Semarang, 2015) 

2.2.5. Pendidikan Berlatar Belakang Seni Musik yang Ada di Kota 

Semarang 

Di Kota Semarang hanya memiliki satu pendidikan formal 

berlatar belakang seni musik yaitu Universitas Negeri 

Semarang (UNNES).  Sesuai dengan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia No. 124 Tahun 1999 IKIP Semarang diubah 

menjadi Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang 

diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada tanggal 27 

Januari 2000. Adanya perubahan tersebut, FPBS berubah 

nama menjadi Fakultas Bahasa dan Seni FBS). Salah satu 

jurusannya ialah: Jurusan Seni Drama, Tari, Musik 
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(Sendratasik): Pendidikan Seni Tari (S1) dan Pendidikan Seni 

Musik (S1). 

         
 

 

2.2.6. Urgensi dan Relevansi Proyek 

A. Urgensi 

Kota Semarang memiliki banyak fasilitas pendidikan 

informal berupa sekolah kursus musik yang terus 

berkembang jumlahnya, namun belum tersedia fasilitas 

pendidikan formal yang memberikan pendidikan seni musik 

secara khusus. Dengan adanya fasilitas pendidikan formal 

seperti sekolah jenjang menengah kejuruan di bidang musik 

yang memfokuskan seni musik klasik, diharapkan dapat 

memwadahi keinginan masyarakat yang ingin 

mengembangkan kemampuannya dalam bermusik terutama 

musik klasik. 

B. Relevansi Proyek 

SMM Semarang bekerjasama oleh beberapa mitra yang 

bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan/pertukaran tenaga pengajar 

Gambar 3. Gerbang UNNES 
(Sumber: 4.bp.blogspot.com) 

 

Gambar 4. Gedung FBS UNNES 
(Sumber: 4.bp.blogspot.com) 

 



53 

2. Kesempatan melanjutkan belajar diluar negeri bagi 

siswa 

3. Memberikan peluang berkarya lebih baik bagi siswa-

siswi 

4. Keringanan harga alat musik dan kemudahan 

reparasi alat musik 

5. Memberikan dukungan kurikulum dan sumber belajar 

6. Proses sertifikasi tempat uji kompetensi 

7. Mendapatkan tenaga pengajar sebagai asesor 

eksternal dalam uji kompetensi. 

Berikut beberapa mitra yang bekerjasama: 

1. ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of 

Music) 

2. Addie MS-Twilite Orchestra 

3. Yamaha Music School Semarang 

4. Sekolah Musik Indonesia (SMI) Semarang 

5. Purwacaraka Semarang 

6. Toko alat musik Suryaputra, Semarang. 

2.2.7. Studi Kasus 

Rencana studi kasus proyek sejenis ini dengan melakukan 

studi literatur dan observasi berupa survey lapangan di SMKN 

2 Kasihan Yogyakarta atau yang dikenal sebagai Sekolah 

Menengah Musik Yogyakarta (SMM Yogyakarta). Lokasi 
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berada di Jl. PG Madukismo Ngestiharjo Kasihan Bantul 

Yogyakarta. 

 
Gambar 5. Peta Udara SMKN 2 Kasihan, Yogyakarta 

 (Sumber: googlemaps diakses tanggal 17 Januari 2017) 
 

Survei dilakukan untuk mengetahui kurikulum 

pembelajaran, struktur organisasi sekolah, ruangan apa saja 

yang dibutuhkan, alat musik apa saja yang diajarkan. 

 
Gambar 6. SMKN 2 Kasihan, Yogyakarta 

(Sumber: www.pizna.com) 
 

SMM Yogyakarta didirikan atas inisiatif masyarakat musik 

dan budayawan Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1951, 

Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Wongso 

Negoro dengan surat Keputusan No. 35520/RAB berisi bahwa 

mulai tanggal 1 Januari 1952 di Yogyakarta didirikan Sekolah 

http://www.pizna.com/
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Musik yang bernama Sekolah Musik Indonesia, dengan lama 

pendidikan 5 tahun. Pada saat itu di Sekolah Musik belum 

memiliki fasilitas yang dapat mendukung kegiatan sekolah, oleh 

karena itu proses kegiatan sekolah sementara dilaksanakan di 

rumah pimpinan Sekolah Musik bernama Ir. S. Prawiro Negoro 

di Jl. Jetis Yogyakarta yang sekarang merupakan bangunan 

Hotel Mustikoweni, dengan memakai seluruh fasilitas pribadi 

milik pimpinan sekolah. 

Pada akhir tahun 1952, Sekolah Musik Indonesia pindah ke 

Jl. Suryodiningratan 6 Yogyakarta yang dipimpin oleh Soemarjo 

LE. Lalu pada tahun 1952-1953, pimpinan dijabat oleh Amir 

Pasaribu dan tahun 1956-1964 dijabat Dailamy Hasan. 

Lama pendidikan di Sekolah Musik dipersingkat menjadi 4 

tahun di tahun 1965 yang pimpinannya dijabat oleh IG. Nyoman 

Suasta hingga tahun 1971. Lalu tahun 1972-1982 dijabat Ramli 

Abdurrahaman. 

Surat Keputusan Menteri Nomor 0295/U/1976 Sekolah 

Musik Indonesia berganti nama menjadi Sekolah Menengah 

Musik Negeri Yogyakarta. Pada tahun 1978 terjadi pergeseran 

permulaan tahun ajaran dari bulan Januari menjadi bulan Juli. 

Pada tahun ajaran 1982/1983 hingga 1995/1996 pimpinan 

dijabat oleh Drs. M. Dimyati, lalu tahun 1984 Sekolah 

Menengah Musik berpindah ke Kampus Mardawa Mandala, 



56 

Jl. PG. Madukismo, Bugisan, Yogyakarta dan tahun 1994 lama 

pendidikan dipersingkat menjadi 3 tahun. 

Tahun 1997 SK Mendikbud No. 036/0/1997 nama Sekolah 

Menengah Musik (SMM) diganti menjadi SMKN 2 Kasihan. 

Tahun ajaran 1997-1999, pimpinan dijabat oleh Moordiana, 

tahun 2000 pimpinan dijabat Drs. Haris Wahyudi. Lalu mulai 

bulan Juli 2005 yang menjadi pemimpin sekolah adalah Drs. 

Amik Setiaji, M.Pd. 

Pada Oktober 2006 SMKN 2 Kasihan pimpinan sekolah 

dijabat oleh Drs. Samsuri Nugroho. Pada tahun 2007, SMKN 2 

Kasihan didukung sepenuhnya oleh dinas Pendidikan Nasional 

untuk menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). 

A. Arsitektur 

1. Arsitektur SMM Yogyakarta menggunakan model 

arsitektur jawa yang terlihat dari bentuk atap yang 

digunakan pada bangunan yaitu atap joglo 

2. Pada setiap ruangan terdapat jendela untuk 

memanfaatkan cahaya alami dan angin 

3. Menggunakan material kayu untuk ruang latihan grup 

musik orchestra 

4. Terdapat elemen estetika berupa gardu yang diolah dan 

dibentuk untuk memperindah lingkungan sekitar 

bangunan 
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5. Adanya taman terbuka aktif yang diolah menjadi ruang 

komunal 

6. Terdapat pembagian letak ruang praktek sesuai dengan 

jenis alat musik yang digunakan. 

B. Bangunan 

1. Pada setiap bangunan menggunakan atap joglo yang 

merupakan ciri khas arsitektur Jawa 

2. Tersedia ruang teater besar dan teater kecil yang 

dibedakan fungsinya. Ruang teater besar digunakan 

sebagai ruang pertunjukan musik orchestra, latihan 

musik orchestra dalam grup besar dan tempat kelulusan 

peserta didik. Sedangkan pada ruangan teater kecil 

digunakan sebagai ruang latihan orchestra perkelas 

3. Menggunakan material yang ramah lingkungan seperti 

kayu dan batu alam. 

   

 

Gambar 7. Kelas Teori 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 8. Audit Kecil 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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2.2.8. Permasalahan Desain 

A. Arsitektur 

1. Bagaimana menciptakan suasana ruang yang mampu 

mendukung kegiatan sekolah pendidikan musik 

2. Bagaimana menciptakan ruangan sesuai dengan 

kapasitas yang jumlah peserta didiknya semakin 

bertambah 

3. Bagaimana menciptakan ciri khas arsitektur yang 

selaras dengan lingkungan sekitar. 

B. Bangunan 

1. Bagaimana menciptakan bangunan dengan perawatan 

bangunan yang mudah dan murah 

2. Bagaimana menciptakan sistem akustik ruang kelas 

praktek musik yang ideal tetapi tetap memanfaatkan 

bukaan alami dengan adanya jendela 

Gambar 9. Ruang Komunal 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 10. Kelas Praktik 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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3. Bagaimana menciptakan ruang musik yang nyaman bagi 

pengguna dan tidak mengganggu aktifitas lingkungan 

sekitarnya. 

C. Lingkungan 

1. Bagaimana mengelola sirkulasi di dalam dan luar tapak 

agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di area 

lingkungan sekitar 

2. Bagaimana mengelola sumber kebisingan yang berasal 

dari dalam maupun luar bangunan 

3. Bagaimana model bangunan yang selaras dengan 

lingkungan sekitar. 

 

2.3 Kesimpulan, Batasan dan Anggapan 

2.3.1. Kesimpulan 

A. Proyek Sekolah Menengah Musik (SMM) merupakan 

sekolah pendidikan jenjang menengah kejuruan yang unggul 

dalam seni musik klasik 

B. Fasilitas yang dimiliki harus sesuai dengan kebutuhan ruang 

berdasarkan jenis alat musik yang digunakan 

C. Adanya permasalahan dari proyek sejenis bahwa ruang 

praktek yang menciptakan kebisingan ternyata mengganggu 

antar ruang praktek lainnya, maka pentingnya pemilihan 
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material bangunan yang digunakan untuk memenuhi sistem 

akustik yang ideal 

D. Dengan adanya Sekolah Menengah Musik dapat 

memberikan kontribusi meningkatnya perekonomian bagi 

lingkungan sekitar. 

2.3.2. Batasan 

A. Sekolah Menengah Musik (SMM) sebagai bangunan 

akademik yang didalamnya terjadi proses belajar dan 

mengajar, terutama tentang pendidikan musik 

B. Perencanaan Sekolah Menengah Musik untuk jenjang 

pendidikan menengah dengan lama pendidikan 3 tahun 

C. Musik yang diajarkan yaitu musik klasik 

D. Perencanaan bangunan mengikuti regulasi yang ada pada 

BWK VI Kota Semarang mengenai Garis Sempadan 

Bangunan (GSB). Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

E. Perencanaan Sekolah Menengah Musik menggunakan 

material yang teksturnya alami tanpa adanya finishing. 

2.3.3. Anggapan 

A. Bangunan Sekolah Menengah Musik merupakan proyek 

milik Pemerintah Daerah 

B. Kondisi lahan terpilih memiliki kemiringan tanah yang landai 

dan sesuai dengan persyaratan lahan bangunan SMK 
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C. Lahan terpilih dianggap telah mendapatkan persetujuan dari 

pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Dinas 

terkait serta masyarakat sekitar dan proyek ini didirikan di 

lahan kosong yang ditumbuhi oleh kumpulan pohon sengon 

D. Sekolah Menengah Musik dapat digunakan dalam jangka 

waktu minimum 20 tahun. 
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PELAKU AKTIFITAS 
KEBUTUHAN 

RUANG 
SIFAT 

RUANG 

Siswa 

mengikuti kegiatan OSIS ruang OSIS privat 

olahraga lapangan outdoor semi privat 

ujian teori/praktik kelas teori Semi publik 

bermain komputer laboratorium IT privat 

latihan musik orkestra ruang teater privat 

latihan musik band studio musik privat 

MCK toilet servis 

makan/minum kantin servis 

Guru 

menyiapkan materi ruang guru Semi publik 

memberi materi pelajaran kelas teori privat 

memberi nilai ujian ruang guru Semi publik 

Rapat ruang rapat privat 

makan/minum pantry servis 

MCK toilet servis 

Kepala Sekolah 

Rapat ruang rapat privat 

menerima tamu ruang tamu Semi publik 

menyimpan dokumen kerja ruang arsip privat 

makan/minum pantry servis 

MCK toilet servis 

Waka Kurikulum 

Rapat ruang rapat privat 

menyimpan arsip kerja ruang arsip privat 

makan/minum pantry servis 

mengurus tatanan jadwal ruang kerja privat 

MCK toilet servis 

Waka Kesiswaan 

Rapat ruang rapat privat 

menerima tamu ruang tamu Semi publik 

menyimpan arsip kerja ruang arsip privat 

makan/minum pantry servis 

MCK 
 
 

toilet servis 

Waka Sarpras 

Rapat ruang rapat privat 

menerima tamu ruang tamu Semi publik 

menyimpan arsip kerja ruang arsip privat 

makan/minum pantry servis 

menyusun laporan 
lingkungan 

ruang kerja privat 

MCK toilet servis 

Waka Humas 
Rapat ruang rapat privat 

menerima tamu ruang tamu Semi publik 
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PELAKU AKTIFITAS 
KEBUTUHAN 

RUANG 
SIFAT 

RUANG 

Waka Humas 

menyimpan arsip kerja ruang arsip privat 

makan/minum pantry servis 

menyiapkan laporan 
publikasi 

ruang kerja privat 

MCK toilet servis 

Tata Usaha 

Rapat ruang rapat privat 

mengurus administasi 
keuangan 

ruang kerja privat 

mengurus administasi 
umum 

ruang kerja privat 

mengurus administrasi 
pegawai 

ruang kerja privat 

makan/minum pantry servis 

MCK toilet servis 

Unit Produksi 

Rapat ruang rapat privat 

mengurus keuangan sewa 
gedung 

ruang kerja privat 

mengurus jasa pertunjukan ruang kerja privat 

mengurus studio musik ruang kerja privat 

makan/minum pantry servis 

MCK toilet servis 

Staf 
Perpustakaan 

melayani peminjaman 
buku 

ruang kerja privat 

mengurus administrasi 
informasi digital 

ruang kerja privat 

menyimpan dokumen kerja ruang arsip privat 

makan/minum pantry servis 

MCK toilet servis 
(Sumber: Analisis Pribadi) 

 

 



65 

2) Pelaku penunjang 

Tabel 29. Studi Aktifitas dan Pelaku Penunjang 

PELAKU AKTIFITAS 
KEBUTUHAN 

RUANG 
SIFAT 

RUANG 

Staf Umum 

menyediakan kebutuhan 
sekolah 

koperasi publik 

mencuci peralatan kantor ruang cuci servis 

makan/minum pantry servis 

MCK toilet servis 

Staf Kesehatan 

merawat siswa yang sakit ruang UKS servis 

memberikan binaan psikis ruang konseling privat 

menyediakan P3K ruang P3K servis 

makan/minum pantry servis 

MCK kantin servis 

Pengunjung Umum 

menunggu ruang tunggu publik 

menghadiri pertunjukan ruang teater privat 

bertamu dengan guru ruang guru Semi publik 

pertemuan ruang aula privat 

makan/minum kantin servis 

MCK toilet servis 

Pengunjung Khusus 

menunggu ruang tunggu publik 

memberi seminar ruang teater privat 

melakukan penelitian ruang laboratorium privat 

rapat ruang rapat privat 

makan/minum kantin servis 

MCK toilet servis 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

3) Pelaku servis 

Tabel 30. Studi Aktifitas dan Pelaku Servis 

PELAKU AKTIFITAS 
KEBUTUHAN 

RUANG 
SIFAT 

RUANG 

Satpam 

menjaga keamanan 
sekolah 

pos jaga servis 

mengontrol CCTV sekolah ruang CCTV privat 

makan/minum kantin servis 

MCK toilet servis 

Penjaga Malam 

menjaga keamanan 
sekolah 

ruang jaga servis 

menginap kamar tidur privat 
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PELAKU AKTIFITAS 
KEBUTUHAN 

RUANG 
SIFAT 

RUANG 

Penjaga Malam 
makan/minum kantin servis 

MCK toilet servis 

Tenaga Kebersihan 

menjaga kebersihan 
sekolah 

setiap ruang 
sekolah 

privat 

membuang sampah 
ruang pengolahan 
sampah 

servis 

makan/minum kantin servis 

MCK toilet servis 

Petugas MEE 

mengontrol kondisi 
elektrikal dan plumbing 

ruang kontrol servis 

menyimpan peralatan 
ektrikal 

ruang 
penyimpanan 

servis 

makan/minum kantin servis 

MCK toilet servis 

Petugas Kantin 

berjualan 
makanan/minuman 

kantin servis 

memasak pesanan 
makanan 

dapur servis 

makan/minum kantin servis 

MCK toilet servis 

Pengantar Surat 
mengantar surat sekolah kantor privat 

MCK toilet servis 
(Sumber: Analisis Pribadi) 

B. Kurikulum Sekolah 

Kurikulum pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.70 

Tahun 2013  

Adapun alat musik yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar antara lain: 
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Tabel 31. Alat Musik yang digunakan 
KELOMPOK 

ALAT 
MUSIK 

ALAT MUSIK GAMBAR 

Alat musik 
gesek 

Violin  
Gambar 11. Violin 

(Sumber: www.pngall.com) 

 

Viola 

 
Gambar 12. Viola 

(Sumber: 
www.musikalessons.com) 

Selo  
Gambar 13. Selo 

(Sumber: 
www.musicandmaterialculture. 

web.unc.edu) 
 

Bas ganda 

 
Gambar 14. Bas Ganda 

(Sumber: www.kontrabass.ch) 

Alat musik 
tiup brass 

Tuba 

 
Gambar 15. Tuba 

(Sumber: www.norlanbewley.com) 

http://www.pngall.com/
http://www.musicandmaterialculture/


68 

KELOMPOK 
ALAT 

MUSIK 
ALAT MUSIK GAMBAR 

Alat musik 
tiup brass 

Trombone  
Gambar 16. Trombone 

(Sumber: 
www.thehub.musiciansfriend.com) 

Trumpet  
Gambar 17. Trumpet 

(Sumber: www.amromusic.com) 

Trumpet Horn  
Gambar 18. Trumpet Horn 

(Sumber: www.faubionband.com) 

Flute  
Gambar 19. Flute 

(Sumber: www.cdn.pixabay.com) 

Basson 

 
Gambar 20. Basson 

(Sumber: www.i2.cdscdn.com) 

Klarinet  
Gambar 21. Klarinet 

(Sumber: www.s4.thingpic.com) 

Oboe 
 

Gambar 22. Oboe 
(Sumber: 

www.media.istockphoto.com) 

Alat musik 
perkusi dan 

melodi 
Genderang  

Gambar 23. Genderang 
(Sumber: www.orchestral.premier-

percussion.com) 

http://www.cdn.pixabay.com/
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KELOMPOK 
ALAT 

MUSIK 
ALAT MUSIK GAMBAR 

Alat musik 
perkusi dan 

melodi 

Perkusi dan 
alat lain  

Gambar 24. Perkusi 
(Sumber: 

www.3.bp.blogspot.com) 

Grand piano 

 
Gambar 25. Grand Piano 
(Sumber: www.pngimg.com) 

(Sumber: Analisis Pribadi, 2017) 

C. Operasional Sekolah 

1. Operasional bagi kelompok aktifitas akademis 

a. Kegiatan belajar mengajar hari Senin hingga hari 

Sabtu, dimulai pukul 07.00 - 14.00 WIB. Jadwal 

pelajaran tiap kelas terlampir 

b. Kegiatan perpustakaan dimulai pukul 07.00 – 15.00 

WIB 

c. Kegiatan akademik tahunan terlampir 

d. Kegiatan rapat pertemuan dilakukan pada jam 

pembelajaran sekolah berlangsung 

e. Acara kesiswaan menggunakan fasilitas sekolah 

dibatasi maksimal hingga pukul 21.00 WIB. 
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2. Operasional bagi kelompok aktifitas penunjang 

a. Kegiatan pentas seni/pertunjukan orchestra dilakukan 

pada saat jam kerja sekolah atau diluar jam kerja 

sekolah 

b. Kegiatan road show dilakukan pada saat jam kerja 

sekolah 

c. Kegiatan penelitian dapat dilakukan saat jam kerja 

sekolah. 

3. Operasional bagi kelompok aktifitas servis 

a. Kegiatan servis dilakukan saat jam kerja sekolah 

berlangsung 

b. Kegiatan keamanan kampus dilakukan selama 24 jam 

dengan diterapkan adanya sistem pergantian/shift 

kerja bagi penjaga keamanan 

c. Kegiatan cleaning service dilakukan sebelum/sesudah 

kegiatan akademis sekolah berlangsung 

D. Pendekatan Jumlah Pelaku 

1. Jumlah siswa 

a. Studi jumlah siswa SMM Yogyakarta tahun 2016/2017 

yang dikelompokkan berdasarkan tiap angkatan: 
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1) Kelas X 

Tabel 32. Jumlah Siswa Kelas X 

KELAS 
JUMLAH 
SISWA 

SISWA PUTUS 
SEKOLAH 

X A 29 1 
X B 29 3 
X C 27 2 
X D 28 3 
X E 26 0 
X F 28 1 

JUMLAH 167 10 
 (Sumber: Data Siswa SMKN 2 Kasihan Yogyakarta, 2017) 

2) Kelas XI 

Tabel 33. Jumlah Siswa Kelas XI 

KELAS 
JUMLAH 
SISWA 

SISWA PUTUS 
SEKOLAH 

XI A 24 0 
XI B 25 0 
XI C 23 0 
XI D 21 0 
XI E 21 1 
XI F 23 0 

JUMLAH 137 1 
(Sumber: Data Siswa SMKN 2 Kasihan Yogyakarta, 2017) 

3) Kelas XII 

Tabel 34. Jumlah Siswa Kelas XII 

KELAS JUMLAH SISWA 
SISWA PUTUS 

SEKOLAH 
XII A 25 1 
XII B 26 0 
XII C 25 0 
XII D 25 0 
XII E 24 0 

JUMLAH 125 1 
(Sumber: Data Siswa SMKN 2 Kasihan Yogyakarta, 2017) 

Keterangan: 

a) Jumlah total siswa SMM Yogyakarta sebanyak 429 

anak 
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b) Total keseluruhan siswa yang aktif bersekolah 

sebanyak 417 siswa. Sedangkan siswa yang putus 

sekolah ada 12 siswa. Persentase siswa yang 

putus sekolah= 417 : 12 x 100% = 3.47% atau 3.5% 

b. Perhitungan jumlah siswa 

Studi jumlah maksimal siswa tiap kelas 

(rombongan belajar) sebanyak 32 siswa sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.40 

Tahun 2008. Pada perencanaan SMM Semarang 

mengambil jumlah siswa: 

1) Kelas X = 160 siswa 

Masing-masing dibagi dalam 5 rombongan 

belajar 

a) Asumsi perhitungan jumlah siswa 3 tahun 

kedepan: 

(1) Siswa satu angkatan = 160 siswa 

(2) Siswa Drop Out (DO) = 3.5% per tahun 

akademik 

(3) Studi total jumlah siswa dengan 

pendidikan yang berlangsung 3 tahun 

Tabel 35. Perhitungan Total Jumlah 
Siswa Selama 3 Tahun 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 

160 155 150 
(Sumber: analisis pribadi) 
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(4) Perhitungan jumlah siswa pada tahun 

akademik berjalan: 

Tabel 36. Perhitungan Jumlah Siswa 
Tahun Akademik Berjalan 

Tahun 
Angkatan 

Tahun 
Studi 3 

Tahun 
Studi 2 

Tahun 
Studi 1 

2016   150 

2015  150 155 

2014 150 155 160 

2013 155 160 0 

Jumlah siswa pada tahun 
akademik berjalan 

465 

(Sumber: analisis pribadi) 

c. Perhitungan jumlah guru 

Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menyebutkan rasio guru tetap dengan 

siswa Sekolah Menengah Kejuruan: 

Kelas teori dan kelas praktek = 1:15. Perbandingan 

persentase kelas teori dan kelas praktik yaitu kelas 

X=40/60, kelas XI= 50/50, kelas XII-60/40. Total 

jumlah siswa 465 siswa. Maka perhitungan jumlah 

guru: 

1) Kelas teori = (50% x 465 : 15) 

 = 15.5 dibulatkan 15 guru 

2) Kelas praktik = (50% x 465 : 15) 

  = 15.5 dibulatkan 15 guru 

3) Jumlah guru seluruhnya = 15+ 15 = 30 guru 
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d. Minat instrument musik dan vocal 

Berikut ini persentase minat peserta didik yang 

bersekolah di SMM Yogyakarta berdasarkan spesialis 

instrument musik yang dipilih: 

 
Gambar 26. Persentase Minat Instrument 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Berdasarkan dengan studi banding di SMM 

Yogyakarta, rata-rata minat instrument musik dan 

vokal siswa satu angkatan sebagai berikut: 

1) Biola : 19% x 160 siswa = 30 siswa 

2) Biola alto : 5% x 160 siswa = 8 siswa 

3) Biola selo : 6% x 160 siswa = 9 siswa 

4) Biola bass : 2% x 160 siswa = 3 siswa 

5) Tuba  : 1% x 160 siswa = 2 siswa 

6) Tombone : 3% x 160 siswa = 5 siswa 

7) Trompet : 3% x 160 siswa = 5 siswa 

8) Horn : 1% x 160 siswa = 2 siswa 
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2%Corno
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Gitar
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Klarinet
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3%
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3%
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Vokal
20%
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9) Seruling : 3% x 160 siswa = 5 siswa 

10) Basson : 1% x 160 siswa = 2 siswa 

11) Clarinet : 3% x 160 siswa = 5 siswa 

12) Saxophone : 7% x 160 siswa = 10 siswa 

13) Oboe : 1% x 160 siswa = 2 siswa 

14) Timpani : 1% x 160 siswa = 2 siswa 

15) Alat perkusi : 5% x 160 siswa = 8 siswa 

16) Grand piano : 3% x 160 siswa = 5 siswa 

17) Gitar : 16% x 160 siswa = 25 siswa 

18) Vokal : 20% x 160 siswa = 32 siswa 

e. Perhitungan jumlah pengelola, penunjang dan pelaku 

servis 

Tabel 37. Perhitungan Jumlah Pelaku Pengelola, 
Penunjang dan Servis 

BAGIAN JABATAN JUMLAH 

Akademis 

Kepala Sekolah 1 

Waka Kesiswaan 1 

Waka Kurikulum 1 

Waka Sarpras 1 

Waka Humas 1 

Kaprodi Instrumen 1 

Penjaga Perpustakaan 1 

Kepala Unit Produksi 1 

Sekretaris Unit Produksi 1 

Bendahara Unit 
Produksi 

1 

Penunjang 

Staf umum 4 

Tamu umum 2 

Tamu khusus 2 

Servis 

Satpam 4 

Penjaga malam 1 

Tenaga kebersihan 10 
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BAGIAN JABATAN JUMLAH 

Servis 

Petugas MEE 2 

Petugas kantin 4 

Pengantar surat 1 

Pengunjung 

Pengunjung 
pertunjukan orkestra 

538 

Pengunjung di teater 
kecil (ruang serbaguna) 

170 

Jumlah 748 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

3.1.2. Studi Fasilitas 

A. Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang berdasarkan analisis pelaku dan 

aktifitas pelaku didalam bangunan Sekolah Menengah Musik 

(SMM): 

Tabel 38. Pola Kegiatan Pelaku dan Fasilitas 

PELAKU POLA KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

Siswa 

  

parkir 

kelas teori 

kelas praktik 

ruang OSIS 

ruang komunal 

ruang perpustakaan 

kantin 

MCK 
 
 
 

Guru 

 

parkir 

ruang kerja 

ruang rapat 

ruang tamu 

lavatory 

 
MCK 
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PELAKU POLA KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

Staf 
Akademik 

  

parkir 

ruang kerja 

ruang tamu 

ruang rapat 

lavatory 

MCK 

Pengun-
jung 

  

parkir 

ruang tamu 

ruang teater 

kantin 

MCK 

Servis 

  

kantin 

pos keamanan 

lavatory 

gudang perlengkapan 

MCK 
(Sumber: Analisis Pribadi) 

KETERANGAN:  Aktifitas utama Aktifitas penunjang 

B. Persyaratan Ruang 

Tabel 39. Persyaratan Ruang 

NO NAMA RUANG 

ASPEK 

Akustik Pencahayaan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

St
ab

il 

Te
n

an
g 

A
la

m
i 

B
u

at
an

 

A
la

m
i 

B
u

at
an

 

K
e

b
ak

ar
an

 

Se
ku

ri
ta

s 

R
ad

ia
si

 

K
e

le
m

b
ab

an
 

1 Entrance gate   ● ●   ●     ● ●   

2 Exit gate   ● ●   ●     ● ●   

3 Area parkir   ● ●   ●     ● ●   

4 Entrance/exit   ● ● ● ●   ● ● ●   

5 Janitor     ● ● ●   ●   ● ● 

6 Toilet/lavatory     ● ● ●   ●   ● ● 

7 Pantry   ● ● ● ●   ●   ● ● 

8 Dapur   ● ● ● ●   ●   ● ● 

9 Kantin   ● ● ● ●   ●   ● ● 

10 Perpustakaan   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

11 Lab. komputer    ● ● ●   ● ● ● ● ● 



78 

NO NAMA RUANG 

ASPEK 

Akustik Pencahayaan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

St
ab

il 

Te
n

an
g 

A
la

m
i 

B
u

at
an

 

A
la

m
i 

B
u

at
an

 

K
e

b
ak

ar
an

 

Se
ku

ri
ta

s 

R
ad

ia
si

 

K
e

le
m

b
ab

an
 

12 Studio musik ●     ●   ● ● ● ●   

13 Ruang audit ●   ● ● ● ● ● ● ●   

14 Ruang loker ●     ● ●   ● ● ● ● 

15 Kelas teori   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

16 
Ruang operator 
LCD/soundsystem 

  ●   ●   ● ● ● ●   

17 Ruang transit       ●   ● ● ● ● ● 

18 Stage ●     ●   ● ● ●     

19 Lobby     ● ● ●   ● ● ● ● 

20 Gudang teater     ● ● ●   ● ● ● ● 

21 Ruang tamu   ● ● ● ●   ● ● ●   

22 Ruang tunggu   ● ● ● ●   ● ● ●   

23 Ruang guru   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

24 Ruang rapat   ● ● ●   ● ● ● ●   

25 
Ruang kepala 
sekolah 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

26 
Ruang waka 
kurikulum 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

27 
Ruang waka 
humas 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

28 
Ruang waka 
kesiswaan 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

29 Kelas praktik ●   ● ● ● ● ● ● ● ● 

30 Teater ●     ●   ● ● ● ●   

31 
Ruang waka 
sarpras 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

32 Ruang kaprodi   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

33 Ruang koord. TU   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

34 
Ruang TU 
sekretaris 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

35 
Ruang TU 
bendahara 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

36 
Ruang TU 
administrasi 
barang 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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NO NAMA RUANG 

ASPEK 

Akustik Pencahayaan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

St
ab

il 

Te
n

an
g 

A
la

m
i 

B
u

at
an

 

A
la

m
i 

B
u

at
an

 

K
e

b
ak

ar
an

 

Se
ku

ri
ta

s 

R
ad

ia
si

 

K
e

le
m

b
ab

an
 

37 
Ruang TU 
administrasi 
umum 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

38 
Ruang TU 
administrasi 
keuangan 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

39 
Ruang TU 
administrasi 
kepegawaian 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

40 
Ruang pramu 
bakti 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

41 
Gudang simpan 
alat musik 

  ● ● ● ●   ● ● ● ● 

42 
Ruang kepala 
unit produksi 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

43 
Ruang sekretaris 
unit produksi 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

44 
Ruang bendahara 
unit produksi 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

45 Ruang OSIS   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

46 Ruang UKS   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

47 Ruang konseling   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

48 
Gudang perabot 
sekolah 

    ● ● ●   ● ● ● ● 

49 Ruang AHU       ● ●   ● ● ● ● 

50 Ruang MEE       ● ●   ● ●   ● 

51 Ruang genset     ●   ●   ● ● ● ● 

52 Mushola   ● ● ● ●   ● ● ● ● 

53 Ruang CCTV   ●   ● ● ● ● ● ● ● 

54 Pos keamanan     ● ● ●     ●   ● 
(Sumber: Analisis Pribadi) 
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C. Pola Sirkulasi Ruang 

 

Gambar 27. Pola Sirkulasi Ruang Makro 
(Sumber: Analisis Pribadi) 

 

Gambar 28. Pola Sirkulasi Ruang Mikro Area Pendidikan 
(Sumber: Analisis Pribadi) 
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Gambar 29. Pola Sirkulasi Ruang Mikro Area Auditorium Besar 
(Sumber: Analisis Pribadi) 

 

Gambar 30. Pola Sirkulasi Ruang Mikro Area Kantin dan Penunjang 
(Sumber: Analisis Pribadi) 
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3.1.3. Studi Ruang Khusus 

A. Ruang kelas praktik individu biola 

 
Gambar 31. Ruang Praktik Individu Biola 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.25 m2 (6) : 1.5 m2 

Standbook @0.24 m2 (6) : 1.44 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.56 m2 : 0.56 m2 

Siswa+alat musik @0.56 m2 (5) : 2.8 m2 

Sirkulasi
30 m2−1.5 m2−1.44 m2−0.72 m2−0.56 m2−2.8 m2

1.5 m2+1.44 m2+0.72 m2+0.56 m2+2.8 m2
 x 100%= 327% 

B. Ruang kelas praktik individu biola alto 

 
Gambar 32. Ruang Praktik Individu Biola Alto 

(Sumber: Analisis Pribadi) 
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Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.25 m2 (9) : 2.25 m2 

Standbook @0.24 m2 (9) : 2.16 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.56 m2 : 0.56 m2 

Siswa+alat musik @0.56 m2 (8) : 4.48 m2 

Sirkulasi
30 m2−2.25 m2−2.16 m2−0.72 m2−0.56 m2−4.48 m2

2.25 m2+2.16 m2+0.72 m2+0.56 m2+4.48 m2
 x 100%= 195% 

C. Ruang kelas praktik individu biola selo 

 
Gambar 33. Ruang Praktik Individu Biola Selo 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.25 m2 (6) : 1.5 m2 

Standbook @0.24 m2 (6) : 1.44 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.7 m2 : 0.7 m2 

Siswa+alat musik @0.7 m2 (5) : 3.5 m2 

Sirkulasi
30 m2−1.5 m2−1.44 m2−0.72 m2−0.7 m2−3.5 m2

1.5 m2+1.44 m2+0.72 m2+0.7 m2+3.5 m2
 x 100%= 282% 
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D. Ruang kelas praktik individu biola bass 

 
Gambar 34. Ruang Praktik Individu Biola Bass 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.25 m2 (4) : 1 m2 

Standbook @0.24 m2 (4) : 0.96 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.85 m2 : 0.85 m2 

Siswa+alat musik @0.85 m2 (3) : 2.55 m2 

Sirkulasi
30 m2−1 m2−0.96 m2−0.72 m2−0.85 m2−2.55 m2

1 m2+0.96 m2+0.72 m2+0.85 m2+2.55 m2
 x 100%= 393% 

E. Ruang kelas praktik individu tuba 

 
Gambar 35. Ruang Praktik Individu Tuba 

(Sumber: Analisis Pribadi) 
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Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 15 m2 

Kursi @0.25 m2 (3) : 0.75 m2 

Standbook @0.24 m2 (3) : 0.72 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.81 m2 : 0.81 m2 

Siswa+alat musik @0.81 m2 (2) : 1.62 m2 

Sirkulasi
15 m2−0.75 m2−0.72 m2−0.72 m2−0.81 m2−1.62 m2   

0.75 m2+0.72 m2+0.72 m2+0.81 m2+1.62 m2
 x 100%= 225% 

F. Ruang kelas praktik individu trombone 

 
Gambar 36. Ruang Praktik Individu Trombone 

(Sumber: Analisis Pribadi) 
Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.25 m2 (6) : 1.5 m2 

Standbook @0.24 m2 (6) : 1.44 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.84 m2 : 0.84 m2 

Siswa+alat musik @0.84 m2 (5) : 4.2 m2 

Sirkulasi
30 m2−1.5 m2−1.44 m2−0.72 m2−0.84 m2−4.2 m2   

1.5 m2+1.44 m2+0.72 m2+0.84 m2+4.2 m2
 x 100%= 245% 
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G. Ruang kelas praktik individu trumpet 

 
Gambar 37. Ruang Praktik Individu Trumpet 

(Sumber: Analisis Pribadi) 
Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.25 m2 (6) : 1.5 m2 

Standbook @0.24 m2 (6) : 1.44 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.67 m2 : 0.67 m2 

Siswa+alat musik @0.67 m2 (5) : 3.35 m2 

Sirkulasi
30 m2−1.5 m2−1.44 m2−0.72 m2−0.67 m2−3.35 m2   

1.5 m2+1.44 m2+0.72 m2+0.67 m2+3.35 m2
 x 100%= 291% 

H. Ruang kelas praktik individu horn 

 
Gambar 38. Ruang Praktik Individu Horn 

(Sumber: Analisis Pribadi) 
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Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 15 m2 

Kursi @0.25 m2 (3) : 0.75 m2 

Standbook @0.24 m2 (3) : 0.72 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.81 m2 : 0.81 m2 

Siswa+alat musik @0.81 m2 (2) : 1.62 m2 

Sirkulasi
15 m2−0.75 m2−0.72 m2−0.72 m2−0.81 m2−1.62 m2  

0.75 m2+0.72 m2+0.72 m2+0.81 m2+1.62 m2
 x 100%= 225% 

I. Ruang kelas praktik individu flute 

 
Gambar 39. Ruang Praktik Individu Flute 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.25 m2 (6) : 1.5 m2 

Standbook @0.24 m2 (6) : 1.44 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.6 m2 : 0.6 m2 

Siswa+alat musik @0.6 m2 (5) : 3 m2 

Sirkulasi
30 m2−1.5 m2−1.44 m2−0.72 m2−0.6 m2−3 m2    

1.5 m2+1.44 m2+0.72 m2+0.6 m2+3 m2
 x 100%= 313% 
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J. Ruang kelas praktik individu basson 

 
Gambar 40. Ruang Praktik Individu Basson 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 15 m2 

Kursi @0.25 m2 (3) : 0.75 m2 

Standbook @0.24 m2 (3) : 0.72 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.67 m2 : 0.67 m2 

Siswa+alat musik @0.67 m2 (2) : 1.34 m2 

Sirkulasi
15 m2−0.75 m2−0.72 m2−0.72 m2−0.67 m2−1.34 m2    

0.75 m2+0.72 m2+0.72 m2+0.67 m2+1.34 m2
 x 100%= 257% 

K. Ruang kelas praktik individu clarinet 

 
Gambar 41. Ruang Praktik Individu Clarinet 

(Sumber: Analisis Pribadi) 
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Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.25 m2 (6) : 1.5 m2 

Standbook @0.24 m2 (6) : 1.44 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.67 m2 : 0.67 m2 

Siswa+alat musik @0.67 m2 (5) : 3.35 m2 

Sirkulasi
30 m2−1.5 m2−1.44 m2−0.72 m2−0.67 m2−3.35 m2   

1.5 m2+1.44 m2+0.72 m2+0.67 m2+3.35 m2
 x 100%= 291% 

L. Ruang kelas praktik individu oboe 

 
Gambar 42. Ruang Praktik Individu Oboe 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 15 m2 

Kursi @0.25 m2 (3) : 0.75 m2 

Standbook @0.24 m2 (3) : 0.72 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.67 m2 : 0.67 m2 

Siswa+alat musik @0.67 m2 (2) : 1.34 m2 

Sirkulasi
15 m2−0.75 m2−0.72 m2−0.72 m2−0.67 m2−1.34 m2  

0.75 m2+0.72 m2+0.72 m2+0.67 m2+1.34 m2
 x 100%= 257% 
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M. Ruang kelas praktik individu genderang 

 
Gambar 43. Ruang Praktik Individu Genderang 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.25 m2 (3) : 0.75 m2 

Standbook @0.24 m2 (3) : 0.72 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru @0.75 m2 : 0.75 m2 

Siswa+alat musik @3.24 m2 (2) : 6.48 m2 

Sirkulasi
30 m2−0.75 m2−0.72 m2−0.72 m2−0.75 m2−6.48 m2  

0.75 m2+0.72 m2+0.72 m2+0.75 m2+6.48 m2
 x 100%= 218% 

N. Ruang kelas praktik individu alat perkusi 

 
Gambar 44. Ruang Praktik Individu Alat Perkusi 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

 



91 

Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.25 m2 (4) : 1 m2 

Standbook @0.24 m2 (4) : 0.96 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru @0.75 m2 : 0.75 m2 

Siswa @0.67 m2 (3) : 2.01 m2 

Siswa+alat musik @1.8 m2 (3) : 5.4 m2 

Sirkulasi
30 m2−1 m2−0.96 m2−0.72 m2−0.75 m2−5.4 m2   

1 m2+0.96 m2+0.72 m2+0.75 m2+2.01 m2+5.4 m2
 x 100%= 177% 

O. Ruang kelas praktik individu drum 

 
Gambar 45. Ruang Praktik Individu Alat Perkusi 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Ruang kelas praktik : 15 m2 

Kursi drum @0.16 m2 : 0.16 m2 

Kursi @0.25 m2 (2) : 0.5 m2 

Standbook @0.24 m2 (2) : 0.48 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru @0.75 m2 : 0.75 m2 

Siswa+alat musik @2.03 m2 (1) : 2.03 m2 
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Siswa @0.67 m2 (1) : 0.67 m2 

Sirkulasi
15 m2−0.16 m2−0.5 m2−0.48 m2−0.72 m2−0.75 m2−2.03 m2−0.67m2  

0.16 m2+0.5 m2+0.48 m2+0.72 m2+0.75 m2+2.03 m2+0.67m2
 x 

100% =183% 

P. Ruang kelas praktik individu piano 

 
Gambar 46. Ruang Praktik Individu Piano 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 15 m2 

Kursi @0.41 m2 (2) : 0.82 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru @0.75 m2 : 0.75 m2 

Siswa+alat musik @3.23 m2 (1) : 3.23 m2 

Sirkulasi
15 m2−0.82 m2−0.72 m2−0.75 m2−3.23 m2 

0.82 m2+0.72 m2+0.75 m2+3.23 m2
 x 100%= 172% 

Q. Ruang kelas praktik grand piano 

 
Gambar 47. Ruang Praktik Individu Grand Piano 

(Sumber: Analisis Pribadi) 
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Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.41 m2 (2) : 0.82 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru @0.75 m2 : 0.75 m2 

Siswa+alat musik @7.53 m2 (1) : 7.53 m2 

Sirkulasi
30 m2−0.82 m2−0.72 m2−0.75 m2−7.53 m2

0.41 m2+1.25 m2+1.2 m2+0.72 m2+3.23+3.75 m2
 x 100% = 205% 

R. Ruang kelas praktik individu vokal 

 
Gambar 48. Ruang Praktik Individu Vokal 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi guru @0.41 m2 (1) : 0.41 m2 

Kursi @0.25 m2 (8) : 2 m2 

Standbook @0.24 m2 (8) : 1.92 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+piano @3.23 m2 : 3.23 m2 

Siswa @0.75 m2 (8) : 6 m2 

Sirkulasi
30 m2−0.41 m2−2 m2−1.92 m2−0.72 m2−3.23−6 m2

0.41 m2+2 m2+1.92 m2+0.72 m2+3.23+6 m2
 x 100%= 110% 
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S. Ruang kelas praktik individu gitar 

 
Gambar 49. Ruang Praktik Individu Gitar 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.25 m2 (6) : 1.5 m2 

Standbook @0.24 m2 (6) : 1.44 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.72 m2 : 0.72 m2 

Siswa+alat musik @0.72 m2 (5) : 3.6 m2 

Sirkulasi
30 m2−1.5 m2−1.44 m2−0.72 m2−0.72 m2−3.6 m2 

1.5 m2+1.44 m2+0.72 m2+0.72 m2−3.6 m2
 x 100%= 276% 

T. Ruang praktik individu saxophone 

 
Gambar 50. Ruang Praktik Individu Saxophone 

(Sumber: Analisis Pribadi) 
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Analisis besaran: 

Ruang kelas praktik : 30 m2 

Kursi @0.25 m2 (6) : 1.5 m2 

Standbook @0.24 m2 (6) : 1.44 m2 

Almari @0.72 m2 (1) : 0.72 m2 

Guru+alat musik @0.71 m2 : 0.71 m2 

Siswa+alat musik @0.71 m2 (5) : 3.55 m2 

Sirkulasi 
30 m2−1.5 m2−1.44 m2−0.72 m2−0.71 m2−3.55 m2 

1.5 m2+1.44 m2+0.72 m2+0.71 m2+3.55 m2
 x 100%= 279% 

 
U. Ruang panggung orchestra 

 
Gambar 51. Panggung Orkestra 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Analisis besaran: 

Panggung orkestra : 245 m2 

1 conductor @0.75 m2 : 0.75 m2 

16 first violins @0.56 m2 : 8.96 m2 

13 second violins @0.56 m2 : 7.28 m2 



96 

11 violas @0.56 m2 : 6.16 m2 

10 cellos @0.7 m2 : 7 m2 

5 basses @0.85 m2 : 4.25 m2 

1 tubas @0.81 m2 : 0.81 m2 

3 trombones @0.84 m2 : 2.52 m2 

3 trumpets @0.67 m2 : 2.01 m2 

3 horns @0.81 m2 : 2.43 m2 

3 flutes @0.6 m2 : 1.8 m2 

2 bassons @0.67 m2 : 1.34 m2 

3 clarinet @0.67 m2 : 2.01 m2 

3 oboes @0.67 m2 : 2.01 m2 

1 timpani @3.24 m2 : 3.24 m2 

1 percussion @1.8 m2 : 1.8 m2 

1 drummer @2.03 m2 : 2.03 m2  

1 grand piano @7.53 m2 : 7.53 m2 

Standbook @0.24 m2 (50) : 12 m2 

Sirkulasi 
245 m2 

75.93 m2
 x 100%= 323% 
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V. Ruang studio rekaman 

 
Gambar 52. Ruang Studio Rekaman 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Analisis besaran: 

Ruang studio rekaman : 81 m2 

Kursi @0.25 m2 (8) : 2 m2 

Standbook @0.24 m2 (5) : 1.2 m2 

Amplifier @0.36 m2 (5) : 1.8 m2 

Vocalist @0.75 m2 (1) : 0.75 m2 

Drummer @2.03 m2 (1) : 2.03 m2 

Keyboardist @1.34 m2 (1) : 1.34 m2 

Percussion @1.75 m2 (1) : 1.75 m2 

Guitarist @0.72 m2 (2) : 1.44 m2 

Meja control @10 m2 : 10 m2 
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Sirkulasi 

81 m2−2 m2−1.2 m2−1.8 m2−0.75 m2−2.03 m2−1.34 m2−1.75 m2−1.44 m2−10 m2 

2 m2+1.2 m2+1.8 m2+0.75 m2+2.03 m2+1.34 m2+1.75 m2+1.44 m2+10 m2
 x100%= 

263% 

3.1.4. Studi Kebutuhan Luas Bangunan 

Jumlah, kapasitas dan besaran ruang didalam 

perancangan bangunan Sekolah Menengah Musik (SMM) 

berdasarkan pada: 

NAD: Neufert Architect Data Jilid 1 dan 2 
 
 

TSS: Time Saver Standart 
 
 

SB: Studi Banding 
 
 

O: Observasi 
 
 

SRK: Studi Ruang Khusus 
 
 

SR: Studi Ruang 
 
 

SNSMK: Standar Nasional Sekolah Menengah Kejuruan 

Sirkulasi terhadap perhitungan kebutuhan luas bangunan 

ditetapkan berdasarkan perhitungan sirkulasi sesuai dengan 

buku Timer Saver Standart for Building Types 2nd Edition yang 

berisi sebagai berikut: 

 

5% – 10% = Sirkulasi Minimum 

20%  = Kebutuhan akan keleluasaan sirkulasi 

30%  = Kenyamanan Fisik 
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40%  = Kenyamanan Psikologis 

50%  = Sirkulasi sesuai dengan spesifik kegiatan 

70% - 100%= Sirkulasi dengan banyak kegiatan 

1. Luas Area Pendidikan dan Penunjang Pendidikan 

Tabel 40. Luas Area Pendidikan dan Penunjang Pendidikan 

NAMA 
RUANG 

KAPASITAS 
BESARAN 
RUANG 

(m2) 

JML 
RUANG 

LUAS 
(m2) 

SIRKULASI 
SUM-
BER 

Kelas teori 
32 orang+1 

guru 
100 15 1500 99% SR 

Rg. Biola 
5 orang+1 

guru 
30 6 180 327% SRK 

Rg. Biola alto 
8 orang+1 

guru 
30 1 30 195% SRK 

Rg. Biola selo 
5 orang+1 

guru 
30 2 60 282% SRK 

Rg. Biola 
bass 

5 orang+1 
guru 

30 1 30 393% SRK 

Rg. Tuba 
2 orang+1 

guru 
15 1 15 225% SRK 

Rg. 
Trombone 

5 orang+1 
guru 

30 1 30 245% SRK 

Rg. Trompet 
5 orang+1 

guru 
30 1 30 291% SRK 

Rg. Horn 
2 orang+1 

guru 
15 1 15 225% SRK 

Rg. Seruling 
5 orang+1 

guru 
30 1 30 313% SRK 

Rg. Basson 
2 orang+1 

guru 
15 1 15 257% SRK 

Rg. Klarinet 
5 orang+1 

guru 
30 1 30 291% SRK 

Rg. 
Saxophone 

5 orang+1 
guru 

30 2 60 279% SRK 

Rg. Oboe 
2 orang+1 

guru 
15 1 15 257% SRK 

Rg. 
Genderang 

2 orang+1 
guru 

30 1 30 218% SRK 

Rg. Alat 
perkusi 

6 orang+1 
guru 

30 1 30 177% SRK 

Rg. Drum 
2 orang+1 

guru 
15 1 15 262% SRK 
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NAMA 
RUANG 

KAPASITAS 
BESARAN 
RUANG 

(m2) 

JML 
RUANG 

LUAS 
(m2) 

SIRKULASI 
SUM-
BER 

Rg. Piano 
1 orang+1 

guru 
15 4 60 172% SRK 

Rg. Grand 
piano 

1 orang+1 
guru 

30 1 30 205% SRK 

Rg. Ans gitar 
5 orang+ 1 

guru 
30 5 150 276% SRK 

Rg. Ans vokal 
8 orang+ 1 

guru 
30 4 120 184% SRK 

Rg. Loker 
siswa 

160 orang 80 3 240 250% SR 

Rg. Studio 
rekaman 

10 orang 81 1 81 263% SR 

Rg. Guru 30 orang 204 1 204 90% SR 

Rg. Audit 
kecil 

170 orang 285 1 285 83% SR 

Rg. Kontrol 
audit 

2 orang 22.5 1 22.5 282% SR 

Rg. Gudang 
audit 

- 22.5 1 22.5 890% SR 

Rg. Pinjam 
alat musik 

- 9 1 9 200% SR 

Lab. 
Komputer 

32 orang+1 
guru 

90 1 90 106% SR 

Rg. OSIS 12 orang 54 1 54 378% SR 

Lobby 25 orang 54 1 54 507% SR 

Janitor 2 orang 4.5 3 13.5 161% SR 

Toilet wanita 3 orang 15 3 45 106% SR 

Toilet pria 6 orang 15 3 45 168% SR 

TOTAL 3640.5   

SIRKULASI 20% 728.10   

TOTAL LUAS ±4368.6   

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

 



101 

2. Luas Area Pengelola 

Tabel 41. Luas Area Pengelola 

NAMA 
RUANG 

KAPASITAS 
BESARAN 
RUANG 

(m2) 

JML 
RUANG 

LUAS 
(m2) 

SIRKULAS
I 

SUM-
BER 

Rg. Kepala 
sekolah 

1 orang+2 
tamu 

18 1 18 245% 
SNSM

K 

Rg. Waka 
sekolah 

1 orang+2 
tamu 

15 4 60 217% SR 

Rg. Tamu 7 orang 36 1 36 276% SR 

Rg. Tata 
usaha 

8 orang 4 m2/orang 1 40.5 132% SR 

Rg. Unit 
produksi 

7 tamu + 3 
staff 

36 1 36 155% SR 

Rg. Rapat 25 orang 72 1 72 108% SR 

Rg. Pantry 2 orang 12 1 12 192% SR 

Toilet pria 6 orang 15 3 45 168% SR 

Toilet wanita 3 orang 15 3 45 106% SR 

Toilet difabel 1 orang 4 2 8 243% SR 

Janitor   4.5 3 13.5 161% SR 

TOTAL 386   

SIRKULASI 20% 77.20   

TOTAL LUAS ±463.2   

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

3. Luas Area Auditorium Besar 

Tabel 42. Luas Area Auditorium Besar 

NAMA 
RUANG 

KAPASITAS 
BESARAN 
RUANG 

(m2) 

JML 
RUANG 

LUAS 
(m2) 

SIRKULASI 
SUM-
BER 

Lobby utama 50 orang 108 1 108 271% NAD 

Ruang ticket 
checker 

  4.95 1 4.95 453% SB 

Area duduk 538 orang 517 1 517 183% SR 

Rg. Transit 
barang 

20 orang 36 1 36 704% SR 

Rg. Transit 
tamu 

10 orang 36 1 36 261% SR 

Rg. Ganti 
wanita 

40 orang 126 1 126 75% SR 

Rg. Ganti pria 40 orang 126 1 126 75% SR 
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NAMA 
RUANG 

KAPASITAS 
BESARAN 
RUANG 

(m2) 

JML 
RUANG 

LUAS 
(m2) 

SIRKULASI 
SUM-
BER 

Rg. Rias 20 orang 67.5 1 67.5 66% SR 

Panggung 
orkestra 

81 orang 217 1 217 323% SRK 

Rg. Kontrol 
suara 

1 orang 12 1 7.35 162% SR 

Rg. Kontrol 
lampu 

1 orang 6 1 6.15 522% SR 

Rg. LCD 1 orang 4.5 1 4.5 193% SR 

Rg. Loker alat 
musik 

  80 1 80 126% SR 

Rg. Pantry 2 orang 12 1 12 192% SR 

Toilet pria 6 orang 15 3 45 168% SR 

Toilet wanita 3 orang 15 2 30 106% SR 

Toilet difabel 1 orang 4 2 8 243% SR 

Janitor   4.5 2 9 161% SR 

Rg. CCTV 1 orang 4 1 4 224% SR 

Lobby 
belakang 

20 orang 81 1 81 370% SR 

Rg. Loading 
dock 

  80 1 80 346% SR 

TOTAL 1605.45   

SIRKULASI 20% 321.09   

TOTAL LUAS ±1926.54   

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

4. Luas Area Kantin dan Penunjang 

Tabel 43. Luas Area Kantin dan Penunjang 

NAMA 
RUANG 

KAPASITAS 
BESARAN 
RUANG 

(m2) 

JML 
RUANG 

LUAS 
(m2) 

SIRKULASI 
SUM-
BER 

Kios kantin 2 orang 7.5 4 30 139% SR 

Ruang makan 64 orang 183 1 183 287% SR 

Toilet pria 2 orang 10 1 10 107% SR 

Toilet wanita 2 orang 10 1 10 107% SR 

Janitor 2 orang 4.5 1 4.5 161% SR 

Rg. 
Perpustakaan 

32 orang+1 
staf 

160 1 160 58% SR 

Rg. UKS 3 orang 18 1 18 201% SR 
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NAMA 
RUANG 

KAPASITAS 
BESARAN 
RUANG 

(m2) 

JML 
RUANG 

LUAS 
(m2) 

SIRKULASI 
SUM-
BER 

Rg. Konseling 
2 orang+1 

guru 
7.5 2 15 335% SR 

Rg. Tamu 5 orang 21 1 21 326% SR 

Koperasi 
8 orang+1 

staf 
40 1 40 37% SR 

TOTAL 491.5   

SIRKULASI 20% 98.30   

TOTAL LUAS ±589.8   

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

5. Luas Area Servis 

Tabel 44. Luas Area Servis 

NAMA 
RUANG 

KAPASITAS 
BESARAN 
RUANG 

(m2) 

JML 
RUANG 

LUAS 
(m2) 

SIRKULASI 
SUM
-BER 

Pos jaga 2 orang 16 1 18 235% SR 

Rg. Istirahat 1 orang 7.5 1 7.5 215% SR 

Rg. Shaft 
sampah 

- 
0.36 1 0.36 

- 
SB 

Rg. 
penampung-
an sampah 

- 3 1 3 - O 

TOTAL 28.86   

SIRKULASI 20% 5.77   

TOTAL LUAS ±34.632   

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

6. Luas Area Utilitas 

Tabel 45. Luas Area Utilitas 

NAMA RUANG 
KAPASITAS 

BESARAN 
RUANG 

(m2) 

JML 
RUANG 

LUAS 
(m2) 

SUMBER 

Rg. Genset 2 orang 10 1 10 SB 

Rg. Panel 
listrik 

1 orang 7.5 3 22.5 SB 

Rg. Pompa 1 orang 6 m2/ruang 4 24 O 

Rg. AHU 1 orang 20 2 40 TSS 

Rg. Chiller   20 2 40 TSS 
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TOTAL 136.5  

SIRKULASI 20% 27.30  

TOTAL LUAS ±163.8  
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

7. Luas Area Parkir 

Tabel 46. Luas Area Parkir 

NAMA RUANG 
KAPASITAS 

BESARAN 
RUANG 

(m2) 

JML 
RUANG 

LUAS 
(m2) 

SUMBER 

Parkir siswa 
82 motor 2 m2/ruang 1 164 NAD 

23 sepeda 
1.25 

m2/ruang 
1 28.75 NAD 

Parkir 
pengelola, 
guru dan 
karyawan 

43 motor 2 m2/ruang 1 86 NAD 

18 mobil 15 m2/ruang 1 270 NAD 

Pengunjung 
umum 

129 motor 2 m2/ruang 1 258 NAD 

75 mobil 15 m2/ruang 1 1125 NAD 

3 bus sedang 24 m2/ruang 1 72 NAD 

TOTAL 2003.75  

SIRKULASI 100% 2003.75  

TOTAL LUAS 4007.5  
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Keterangan: 

a. Kebutuhan parkir siswa 465/hari 

Asumsi: 

1) Motor (20%) = 93 anak, dimana: 

2 penumpang (25%) = 23 orang : 2 = 12 motor 

1 penumpang (75%) = 70 motor 

2) Sepeda (5%) = 23 anak 

3) Kendaraan umum (10%) = 47 anak 

4) Pejalan kaki (5%) = 23 anak 

5) Antar-jemput (60%) = 279 anak 
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b. Kebutuhan parkir guru, pengelola & karyawan 72 

orang/hari 

Asumsi: 

1) Motor (60%) = 43 motor 

2) Mobil (25%) = 18 mobil 

3) Kendaraan umum (5%) = 4 orang 

4) Antar-jemput (10%) = 7 orang 

c. Kebutuhan parkir pengunjung umum 538 per acara 

Asumsi: 

1) Motor (40%) = 215 orang, dimana: 

2 penumpang (80%) = 172 orang : 2 = 86 motor 

1 penumpang (20%) = 43 motor 

2) Mobil (40%) = 215 orang, dimana: 

2 penumpang (40%) = 86 orang : 2 = 43 mobil 

4 penumpang (60%) = 129 orang : 4 = 32 mobil 

3) Pejalan kaki (5%) = 27 orang 

4) Bus sedang (15%) = 81 orang3 bus @30 orang 

8. Luas Area Ruang Luar 

Tabel 47. Luas Ruang Luar 

NAMA RUANG BESARAN 
RUANG (m2) 

JUMLAH 
RUANG 

LUAS 
(m2) 

SUMBER 

Lapangan 
basket 

420 1 420 TSS 

Sitting group 16 2 32 SB 

TOTAL 452  

SIRKULASI 100% 452  

TOTAL LUAS ±904  
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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9. Rekapitulasi 

Tabel 48. Rekapitulasi Luasan Area 

NAMA RUANG 
JUMLAH LUASAN 

(m2) 

Area pendidikan 4368.6 

Area pengelola 463.2 

Area audit besar 1926.54 

Area kantin dan 
penunjang 

589.8 

Area servis 34.632 

Area utilitas 163.8 

Area parkir 4007.5 

Area ruang luar 904 

TOTAL LUAS 12458.072 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

3.1.5. Studi Citra Arsitektural 

Pencitraan arsitektural pada bangunan SMM ini harus 

dapat menunjukkan fungsinya sebagai fasilitas pendidikan 

jenjang menengah yang memberikan edukasi dibidang musik 

orchestra. Pencitraan secara arsitektural dapat dilihat dari 

bentuk bangunan new-brutalist yang ekspresif sesuai dengan 

fungsi bangunan yang aktifitas di dalamnya bermain musik. 

Berikut beberapa contoh pertimbangan dasar citra 

arsitektural yang diterapkan pada bangunan Sekolah 

Menengah Musik: 

a. Pencahayaan yang memenuhi kebutuhan ruang 

b. Hubungan dan tatanan ruang yang tepat 

c. Penghawaan yang memenuhi kebutuhan 

d. Sirkulasi yang nyaman 
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e. Suasana interior sesuai dengan kebutuhan ruang 

f. Sistem akustik ruang yang ideal 

g. Landscaping untuk area terbuka 

h. Detail estetika yang dibutuhkan bangunan 

i. Style yang akan dimunculkan dari bangunan 

3.1.6. Analisis Konteks Lingkungan 

A. Analisis Pemilihan Lokasi 

Sekolah Menengah Musik termasuk bangunan 

pendidikan. Hal ini berkaitan dengan tata letak peruntukan 

fungsi pendidikan sesuai dengan Perda nomor 14 tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Semarang tahun 2011-2031 pasal 10 ayat 2 yaitu BWK VI 

(Kecamatan Tembalang) dan BWK VIII (Kecamatan Gunung 

Pati) 

1. BWK VI (Kecamatan Tembalang) 

 
Gambar 53. Peta BWK VI Kota Semarang 

(Sumber: res.cloudinary.com) 
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a. Luas wilayah = 4.420,057 Ha 

b. Jumlah penduduk = ± 144.626 jiwa 

c. Kepadatan penduduk = ± 33 jiwa/ Ha 

d. Luas fungsi pendidikan = 35,432 Ha 

e. Jumlah permukiman penduduk = 27.948 

f. Jumlah transportasi 

Bus = 18 

Truk = 123 

Mobil = 4.474 

Angkutan = 117 

Sepeda motor = 13.865 

Becak = 219 

Sepeda = 5.689 

g. Jumlah SMP = 12 

h. Potensi Kecamatan Tembalang: 

1) Merupakan pusat kegiatan pendidikan dengan 

skala regional 

2) Pengembangan kegiatan permukiman 

3) Topografi berbukit 

4) Dilewati jalan arteri primer dan arteri sekunder 

5) Dekat dengan pusat pengembangan Pedurungan 

dan Peterongan 
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2. BWK VIII (Kecamatan Gunung Pati) 

 

Gambar 54. Peta BWK VIII Kota Semarang 
(Sumber: res.cloudinary.com) 

1. Luas wilayah = 5.411 Ha 

2. Jumlah penduduk = ± 9.738 jiwa 

3. Kepadatan penduduk = ± 10 jiwa/ Ha  

4. Luas fungsi pendidikan = 11.921 Ha 

5. Jumlah permukiman penduduk = 962 

6. Jumlah SMP = 12 

7. Jumlah transportasi 

Motor = 1.405 

Mobil = 65 

Bus = 0 

Angkutan = 0 

8. Potensi Kecamatan Gunung Pati: 

1) Adanya pendidikan skala regional 

2) Kegiatan utamanya adalah pertanian 

3) Berpotensi sebagai kawasan produksi pangan 
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4) Pengembangan pariwisata alam dan agro 

5) Kawasan isian untuk suplai air tanah 

Kebutuhan kualitas: 

a. Wilayah peruntukan pendidikanuntuk mengetahui 

sejauh mana fungsi peruntukan pendidikan mampu 

melingkup area urban 

b. Jangkauan urbansejauh mana area tersebut strategis/ 

mudah dijangkau dari berbagai kota maupun subkota 

c. Aksesibilitasmengetahui keadaan akses area 

d. Jaringan infrastruktur dan utilitassejauh mana area 

memiliki infrastruktur dan utilitas yang memadai. 

Tabel 49. Analisis Pemilihan Lokasi 

KRITERIA KUALITAS BOBOT 

BWK VI BWK VIII 

Skor 
Skor x 
Bobot 

Skor 
Skor x 
Bobot 

Wilayah peruntukan 
pendidikan 

30% 9 2.7 8 2.4 

Jangkauan urban 25% 8 2 7 1.75 

Aksesibilitas 25% 8 2 7 1.75 

Jaringan infrastruktur 
dan utilitas 

20% 8 1.6 8 1.6 

TOTAL -  8.3 -  7.5 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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B. Analisis Pemilihan Tapak 

Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 

2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RTDRK) 

Kota Semarang BWK VI (Kecamatan Tembalang), 

menyebutkan: 

1. KDB 40% 

2. KLB 1.6 (maksimal 4 lantai) 

3. RTH 40% 

Perhitungan: 

1. Luas Lahan = Luas Total Bangunan : KLB 

 = 7546.572 m2 : 1.2 

 = 6288.81 m2 

2. Luas Lantai Dasar = Luas Lahan x KDB 

 = 6288.81 m2 x 40% 

 = 251.5524 m2 

3. Luas Rg Terbuka = Luas Lahan – Luas Lantai Dasar 

 = 6288.81 m2 - 251.5524 m2 

 = 6037.2576 m2 

4. RTH = 40% x Luas Ruang Terbuka 

 = 40% x 6037.2576 m2 

 = 2414.90304 m2 
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C. Alternatif Tapak 

1. Alternatif tapak A 

Lokasi: Jl. Kedungmundu Raya 

 
Gambar 55. Tapak A 

(Sumber: dokumen pribadi) 

a. Potensi alternatif tapak A: 

1) Lokasi berada di jalan arteri sekunder dengan lebar 

16 meter (2 arah) sehingga mempermudah 

aksesbilitas 

2) Terletak di daerah keramaian kota 

3) Terdapat fasilitas seperti: masjid, ATM, pom bensin 

dan area pertokoan 

4) Memiliki daya dukung tanah yang baik 

5) Berada di permukiman warga menengah keatas 

6) Terdapat 2 akses menuju lokasi 

7) Memiliki tanah yang cenderung datar sesuai 

dengan kebutuhan bangunan sekolah 
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b. Kendala alternatif tapak A: 

1) Dekat dengan pemakaman lokal 

2) Memiliki vegetasi yang sedikit diarea lokasi 

2. Alternatif Tapak B 

Lokasi: Jl. Ketileng Raya 

 
Gambar 56. Tapak B 

(Sumber: dokumen pribadi) 

a. Potensi aternatif tapak B: 

1) Lokasi berada di jalan arteri sekunder dengan lebar 

10 meter (2 arah) 

2) Berada dekat fasilitas pendidikan, kesehatan dan 

masjid 

3) Terdapat 2 akses menuju lokasi 

4) Memiliki tanah yang cenderung datar sesuai 

dengan kebutuhan bangunan sekolah 

5) Memiliki daya dukung tanah yang baik 

b. Kendala alternatif tapak B: 

1) Berada di permukiman warga menengah kebawah 
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2) Memiliki tingkat kepadatan transportasi yang tinggi 

sehingga sering terjadi kemacetan 

3) Dekat dengan permukiman warga yang padat 

4) Akses jalan yang sempit sehingga mempersulit 

aksesibilitas 

5) Sedikitnya vegetasi yang tumbuh di area tapak 

Berdasarkan analisis potensi dan kendala di masing-

masing alternatif tapak, maka dapat disimpulkan: 

Tabel 50. Analisis Pemilihan Tapak 

KRITERIA KUALITAS BOBOT 

TAPAK A TAPAK B 

Skor 
Skor x 
Bobot 

Skor 
Skor x 
Bobot 

Jaringan infrastruktur 
dan utilitas 

25% 10 2.5 10 2.5 

Aksesibilitas pada 
tapak dan luar tapak 

30% 9 2.7 7 2.1 

Berada di daerah 
komersial 

30% 10 3 7 2.1 

Keadaan lingkungan 
sekitar 

15% 8 1.2 7 1.05 

TOTAL -  9.4  - 7.75 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

3.2 Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

A. Sistem Struktur 

Sistem struktur bangunan perlu memperhatikan 

beberapa aspek untuk memperoleh desain yang sesuai 

dengan fungsi bangunan itu sendiri. Beberapa aspek yang 

diperhatikan antara lain: 
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1. Kekuatan (strength) 

Sistem struktur harus cukup kuat untuk memikul 

seluruh beban yang bekerja pada bangunan tersebut. 

Bangunan dengan fungsi yang berbeda juga memiliki 

beban bangunan yang berbeda, oleh karena itu 

pemilihan sistem struktur harus memperhatikan fungsi 

dari bangunan tersebut. 

2. Keawetan (durability) 

Sistem struktur yang baik tidak hanya kuat, tetapi 

juga tahan lama dalam memikul beban bangunan 

tersebut. Apabila suatu bangunan memiliki sistem 

struktur yang awet, maka biaya pemeliharaannya juga 

dapat terminimalisir. 

3. Kestabilan (stability) 

Struktur bangunan harus stabil dalam memikul 

seluruh beban yang bekerja pada bangunan tersebut. 

4. Keamanan (safety) 

Sistem bangunan harus memiliki tingkat 

keamanan yang baik. 

5. Kenyamanan (serviceability) 

Sistem struktur bangunan harus mampu 

menyediakan kenyamanan bagi para pengguna 

gedung dalam melaksanakan kegiatannya. 
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Selain kelima aspek tersebut, sistem struktur bangunan 

juga harus memperhatikan kondisi dan jenis tanahnya untuk 

pemilihan sistem struktur bawahnya sebagai langkah 

pencegah keruntuhan struktur atas bangunan akibat 

kesalahan pemilihan struktur bawah. 

Studi sistem struktur pada proyek ini dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu struktur bagian bawah (sub structure), struktur 

bagian tengah (middle structure) dan struktur bagian atas 

(upper structure). 

Struktur bawah merupakan struktur yang berfungsi 

sebagai pemikul dasar suatu struktur bangunan dan letaknya 

berada di bawah permukaan tanah, contohnya pondasi, tie 

beam dan sloof. 

Struktur bagian tengah merupakan struktur rangka 

bangunan, seperti hubungan balok-kolom dan pelat lantai. 

Sedangkan struktur atas merupakan struktur yang letaknya 

diatas permukaan tanah dan berfungsi menahan beban-

beban dari aktivitas kegiatan yang ada pada bangunan, 

contohnya balok, kolom, rangka atap dan tangga. 
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Tabel 51. Sistem Struktur Bawah (Sub Structure) 

SUB STRUCTURE 

Jenis Spesifikasi Keterangan 

Pondasi 

Batu 

Kali 

 

Gambar 57. Pondasi Batu 
Kali 

(Sumber: http://muse-
enterprise.blogspot.co.id) 

 

1. Pondasi batu kali dialasi 

terlebih dahulu dengan 

urugan pasir setebal 10 

cm untuk perataan 

elevasi pondasi batu kali. 

2. Pasangan batu kosong 

(aanstamping) setebal 

20 cm diletakkan setelah 

urugan pasir, sebagai 

pencegah rembesan air 

tanah ke dinding. 

3. Pasangan batu kali 

menggunakan batu kali 

yang bermutu baik dan 

tidak mudah retak, 

disusun dengan ukuran 

30 cm pada bagian atas 

dan 80 cm pada bagian  

Kelebihan: 

1. Material 

berasal dari 

alam dan 

relatif mudah 

diperoleh. 

2. Pengerjaan 

relatif mudah 

dan cepat. 

3. Biaya 

pembuatan 

pondasi relatif 

murah. 

Kekurangan: 

1. Tidak 

disarankan 

untuk 

konstruksi 

bangunan 

dengan 2 

tingkat atau 

lebih. 

2. Pada daerah 

tertentu, 

material 

utama sulit 

dicari. 

 

http://muse-enterprise.blogspot.co.id/
http://muse-enterprise.blogspot.co.id/
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Jenis Spesifikasi Keterangan 

 

bawah, dengan 

ketinggian 80 cm.  

3. Komposisi perekat batu 

kali menggunakan 

campuran 1PC : 5PP, 

air yang digunakan 

dalam mencampur 

harus bersih. 

3. Hanya bisa 

digunakan 

untuk kondisi 

tanah yang 

baik. 

Pondasi 

Foot 

Plate 

 

Gambar 58. Pondasi Foot 
Plate 

(Sumber: 
http://tgbsurabaya.blogspot.co.id) 

 

1. Material utamanya besi 

tulangan, semen, pasir 

dan kerikil. 

2. Reinforcement atau 

tulangan harus dirangkai 

terlebih dahulu, besi 

yang digunakan harus 

tidak berkarat dan sesuai 

standar SNI. 

3. Bekisting menyesuaikan 

dimensi foot plate dan 

harus rapat agar 

Kelebihan: 

1. Mampu 

digunakan 

untuk gedung 

bertingkat 2. 

2. Galian tanah 

sedikit sebab 

hanya pada 

titik foot plate 

nya saja. 

3. Kekuatan 

struktur lebih 

kuat 

dibandingkan 

dengan 

pondasi batu 

kali. 

Kekurangan: 

1. Tidak semua 

tukang bisa 

mengerjakan. 

http://tgbsurabaya.blogspot.co.id/
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Jenis Spesifikasi Keterangan 

 

campuran semen tidak 

bocor. 

4. Komposisi adukan cor 

harus sesuai dengan 

mutu beton rencana, 

pada umumnya K-200. 

5. Air yang digunakan 

dalam pembuatan cor 

harus bersih dan bebas 

dari bahan kimia. 

2. Waktu 

pengerjaan 

lebih lama 

dibanding 

dengan 

pondasi batu 

kali. 

3. Biaya relatif 

lebih mahal 

dibanding 

dengan 

pondasi batu 

kali. 

4. Harus 

menunggu 

umur beton 

untuk 

melanjutkan 

pekerjaan 

selanjutnya. 

(Sumber: Analisis Pribadi) 
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Tabel 52. Sistem Struktur Tengah (Middle Structure) 

MIDDLE STRUCTURE 

Jenis Spesifikasi Keterangan 

Konstruksi 

Beton 

Bertulang 

 

Gambar 59. Konstruksi 
Beton Bertulang 

(Sumber: 
http://www.badatanci.com) 

1. Balok, kolom dan plat 

lantai untuk struktur 

gedung 

menggunakan 

struktur beton 

bertulang. 

2. Material utamanya 

terdiri dari besi 

tulangan dan cor. 

3. Pembuatan adukan 

cor harus sesuai 

dengan ketentuan 

mutu beton nya, pada 

umumnya K-250. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan: 

1. Struktur beton 

bertulang 

tahan 

terhadap api. 

2. Struktur beton 

bertulang 

tahan 

terhadap 

korosi. 

3. Material utama 

mudah 

diperoleh. 

4. Minim biaya 

perawatan. 

 

Kekurangan: 

1. Lemah 

menahan gaya 

tarik. 

2. Proses 

pengerjaan 

relatif lama. 

3. Beban struktur 

lebih berat 

dibanding 

struktur baja. 
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Jenis Spesifikasi Keterangan 

Konstruksi 

Baja IWF 

 

Gambar 60. Konstruksi 
Kolom Baja IWF 

(Sumber: 
https://www.dis.or.id/wp-

content/uploads/2017/02/kon
struksi-baja-1.png) 

 

1. Kolom baja dilapisi 

cat agar tidak mudah 

korosi 

2. Konstruksi kolom 

baja konvensioal ini 

berfungsi untuk 

menopang bangunan 

kontainer 

 
1.  

Kelebihan: 

1. Struktur baja 

kuat terhadap 

tarik. 

2. Durabilitas 

tinggi. 

3. Tidak dimakan 

rayap. 

4. Material 

mudah 

diperoleh. 

 

Kelemahan: 

1. Tidak semua 

tukang dapat 

mengerjakan. 

2. Dapat berkarat 

dan tidak 

tahan api. 

3. Memerlukan 

pelapisan agar 

tidak berkarat. 

(Sumber: Analisis Pribadi) 
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Tabel 53. Sistem Struktur Atas (Upper Structure) 

UPPER STRUCTURE 

Jenis Spesifikasi Keterangan 

Konstruksi 

Baja 

 

Gambar 61. Konstruksi 
Atap Baja Konvensional 

(Sumber: 
http://www.polylite.com.ph/) 

 

1. Konstruksi baja 

diaplikasikan untuk 

struktur atap penahan 

polycarbonate atau 

roof glass. 

2. Mutu baja harus 

sesuai dengan 

kebutuhan struktur 

dan perhitungan. 

3. Baja yang digunakan 

harus bebas dari karat 

dan bermutu baik. 

Kelebihan: 

5. Struktur baja 

kuat terhadap 

tarik. 

6. Durabilitas 

tinggi. 

7. Tidak dimakan 

rayap. 

8. Material 

mudah 

diperoleh. 

 

Kelemahan: 

4. Tidak semua 

tukang dapat 

mengerjakan. 

5. Dapat berkarat 

dan tidak 

tahan api. 

6. Memerlukan 

pelapisan agar 

tidak berkarat. 

 

 

 

 

 

 

http://www.polylite.com.ph/
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Jenis Spesifikasi Keterangan 

Konstruksi 

Baja 

Ringan 

 

Gambar 62. Konstruksi 
Baja Ringan 

(Sumber: http://bajaringan-
bone.blogspot.co.id/) 

 

1. Konstruksi baja ringan 

digunakan sebagai 

struktur utama atap 

bangunan. 

2. Baja ringan yang 

digunakan harus 

memiliki kualitas SNI. 

Kelebihan: 

1. Pemasangan 

lebih mudah 

dibandingkan 

dengan 

struktur baja 

konvensional. 

2. Tidak dimakan 

rayap. 

3. Berat material 

lebih ringan. 

 

Kelemahan: 

1. Tidak dapat 

diekspos. 

2. Tidak dapat 

dimodifikasi 

bentuknya. 

3. Tidak tahan 

terhadap api dan 

rentan terhadap 

perubahan suhu. 
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Jenis Spesifikasi Keterangan 

Konstruksi 

Beton 

Bertulang 

 

Gambar 63. Konstruksi 
Folded Plate 

(Sumber: www.pinterest.com) 

 

1. Merupakan sistem 

struktur yang efisien 

untuk penyaluran 

beban. 

2. Material penyusun 

konstruksinya dari 

beton bertulang. 

 

Kelebihan: 

1. Efisien 

penyaluran 

bebannya. 

2. Material 

penyusun 

mudah 

diperoleh. 

3. Memiliki nilai 

estetika. 

 

Kelemahan: 

1. Pemasangan 

memerlukan 

keahlian 

khusus. 

2. Biaya untuk 

konstruksinya 

relatif mahal. 

3. Waktu untuk 

pengerjaannya 

lama. 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

B. Studi Sistem Enclosure 

Pengertian dari enclosure adalah sebuah pelingkup 

suatu ruang atau pembatas suatu ruang (Ardiansyah, 2011). 

Sistem enclosure pada Sekolah Menengah Musik Semarang 

http://www.pinterest.com/
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ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu enclosure dalam dan 

enclosure luar. 

Tabel 54. Sistem Enclosure Dalam 

ENCLOSURE DALAM 

Dinding 

Batu Bata 

 

Gambar 64. Dinding Batu Bata 
(Sumber: http://www.badatanci.com) 

1. Dinding terbuat dari 

pasangan batu bata. 

2. Dinding berfungsi 

sebagai pemisah 

antar ruangan. 

3. Isolator terhadap 

panas. 

Kelebihan: 

1. Biaya relatif murah 

2. Pengerjaan mudah dan tidak 

memerlukan keahlian 

khusus dalam pemasangan. 

3. Memiliki ketahanan terhadap 

api. 

4. Memiliki kemampuan 

menahan beban bangunan. 

Kelemahan: 

1. Waktu pemasangan 

lama. 

2. Suhu ruangan 

mudah berubah 

sebab sifatnya yang 

berubah-ubah 

terhadap cuaca. 

3. Menggunakan 

perekat adukan 

semen-pasir cukup 

banyak. 

4. Beban struktur cukup 

besar. 

 

 

 

 

http://www.badatanci.com/
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Dinding 

Partisi Kaca 

 

Gambar 65. Dinding Kaca 
(Sumber: 

http://muktijayamandiri.blogspot.co.id) 

1. Sebagai sekat antar 

ruang 

2. Ukuran dan 

ketebalan 

terfabrikasi. 

3. Memiliki sifat tembus 

pandang dan 

meneruskan cahaya. 

Kelebihan: 

1. Ukuran bersih ruangan 

dapat lebih maksimal. 

2. Bersifat kedap suara dan 

mampu menahan panas dari 

luar ruangan. 

3. Memberi nilai lebih dalam 

artistik. 

4. Lebih maksimal untuk 

mendapatkan pencahayaan 

alami. 

Kelemahan: 

1. Memerlukan keahlian 

khusus dalam 

memasang. 

2. Perawatan rutin 

sebab mudah kotor. 

3. Tidak tahan terhadap 

getaran dan tidak 

mampu menahan 

beban yang besar. 

 

 

 

Glasswool 

 

Gambar 66. Glasswool 
(Sumber: 

http://bahanperedamsuararuangan. 
blogspot.co.id) 

1. Sebagai pelapis 

dinding ruangan 

akustik. 

2. Terbuat dari bahan 

serat fiberglass. 

3. Dijual dalam bentuk 

lembaran atau roll. 

http://bahanperedamsuararuangan/
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Dinding 

 4. Memerlukan rangka 

penahan. 

Kelebihan: 

1. Memiliki sifat meredam 

suara. 

2. Bersifat insulasi terhadap 

panas. 

3. Harga cukup ekonomis. 

Kelemahan: 

1. Memerlukan keahlian 

khusus dalam 

pemasangan. 

2. Bersifat menyerap 

uap air. 

3. Tidak baik untuk 

kesehatan apabila 

terpapar terbuka. 

Gysum Board 

 

Gambar 67. Dinding Gypsum 
Board 

(Sumber: 
http://www.virtualdesignbuild.com) 

1. Berfungsi sebagai 

pelapis dinding untuk 

ruangan dengan 

kebutuhan akustik. 

2. Memerlukan rangka 

penopang. 

 

 

 

 

Karpet 

 

Gambar 68. Karpet Dinding 
(Sumber: www.analisaharga.com) 

 

1. Terbuat dari bahan 

serat sintetis dan 

karet. 

2. Bersifat isolator dan 

memberi 

kenyamanan 

tambahan saat 

diinjak. 

http://www.analisaharga.com/
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Dinding 

 3. Memiliki nilai estetika. 

Kelebihan: 

1. Memiliki banyak varian yang 

dapat disesuaikan dengan 

tema desain ruangan. 

2. Pemasangan dan perawatan 

mudah. 

3. Tidak memerlukan 

sambungan nat. 

4. Dapat berfungsi sebagai 

peredam suara. 

Kelemahan: 

1. Tidak tahan terhadap 

api. 

2. Mudah menyimpan 

kotoran dan debu. 

3. Perawatan rutin. 

4. Noda cair mudah 

terserap. 

5. Harga relatif mahal. 

6. Memberi beban 

tambahan terhadap 

bangunan. 

Lantai 

Keramik 

 

Gambar 69. Keramik 
(Sumber: 

http://www.hargabangunane.com) 

1. Bahan penutup lantai 

yang umum dipakai. 

2. Dapat diaplikasikan 

sebagai penutup 

lantai maupun 

dinding. 

3. Memiliki macam-

macam motif, 

termasuk motif 

material alam. 

4. Dapat diaplikasikan 

untuk eksterior 

maupun interior. 
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Lantai 

Kelebihan: 

1. Durabilitas tinggi. 

2. Perawatan mudah. 

3. Kebanyakan tukang mampu 

melaksanakan pekerjaan 

pemasangannya. 

4. Banyak tersedia di toko 

bangunan. 

Kelemahan: 

1. Mudah pecah apabila 

tidak berhati-hati. 

2. Sambungan nat 

mudah kotor. 

3. Sulit menemukan 

motif keramik yang 

sama apabila 

melakukan renovasi 

bangunan lama. 

Karpet Lantai 

 

Gambar 70. Karpet Lantai 
(Sumber: www.analisaharga.com) 

1. Terbuat dari bahan 

serat sintetis dan 

karet. 

2. Bersifat isolator dan 

memberi 

kenyamanan 

tambahan saat 

diinjak. 

3. Memiliki nilai 

estetika. 

Kelebihan: 

1. Memiliki banyak varian yang 

dapat disesuaikan dengan 

tema desain ruangan. 

2. Pemasangan dan perawatan 

mudah. 

3. Tidak memerlukan 

sambungan nat. 

 

Kelemahan: 

1. Tidak tahan terhadap 

api. 

2. Mudah menyimpan 

kotoran dan debu. 

3. Perawatan rutin. 

4. Noda cair mudah 

terserap. 

5. Harga relatif mahal. 
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Lantai 

4. Dapat berfungsi sebagai 

peredam suara. 

6. Memberi beban 

tambahan terhadap 

bangunan. 

Penutup Langit-Langit 

Plafond Gypsum Board 

 

Gambar 71. Plafond Gypsum 
Board 

(Sumber: http://kreasirumah.net) 

1. Memiliki fungsi 

sebagai penutup 

ruangan pada bagian 

atas. 

2. Ukuran di pasaran 

pada umumnya 120 x 

240 mm. 

3. Tebal bervariasi, 

antara 9 sampai 15 

mm. 

4. Menutupi jaringan 

listrik, air dan 

pembalokan. 

Kelebihan: 

1. Pemasangan cepat dan rapi. 

2. Memberi kesan artistik 

dengan permainan drop 

ceiling. 

3. Anti rayap dan tahan api. 

4. Bahan mudah ditemukan di 

toko bangunan. 

 

 

 

 

Kelemahan: 

1. Mudah patah apabila 

terbentur. 

2. Tidak tahan terhadap 

air. 

3. Memerlukan keahlian 

dalam pemasangan. 

http://kreasirumah.net/
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Penutup Langit-Langit 

Langit-Langit Akustik 

 

Gambar 72. Langit-Langit 
Akustik 
(Sumber: 

https://cahayaasaplafonakustik. 
wordpress.com) 

1. Memiliki fungsi 

sebagai penutup 

ruangan pada bagian 

atas. 

2. Mengandung bahan 

perforasi yang 

menyerap suara. 

3. Memiliki banyak 

macam dan motif. 

 

Kelebihan: 

1. Memberi kesan estetis pada 

ruangan. 

2. Peredam suara yang efektif. 

3. Mampu mendistribusikan 

sumber suara dalam 

ruangan. 

Kelemahan: 

1. Harga mahal. 

2. Memerlukan keahlian 

khusus pemasangan. 

3. Diperlukan 

perhitungan yang 

tepat untuk 

menghasilkan 

kualitas akustik yang 

diinginkan dan 

pemilihan jenis 

langit-langit 

akustiknya. 

(Sumber: Analisis Pribadi, 2017) 

 

 

 
 
 
 

 

https://cahayaasaplafonakustik/
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Tabel 55. Sistem Enclosure Luar 

ENCLOSURE LUAR 

GRC (Glass-fiber Reinforced Cement) 

 

Gambar 73. Papan GRC 
(Sumber: 

http://www.sakaniagasuksesabadi.com) 

1. Difungsikan 

sebagai pelapis 

fasad bangunan. 

2. Terbuat dari 

campuran semen 

dengan serat 

glassfiber yang 

dicampur pasir. 

Kelebihan: 

1. Berat material ringan. 

2. Bersifat kedap suara. 

3. Pemasangan cepat. 

4. Tahan terhadap api 

5. Tidak dapat berjamur. 

6. Anti rayap. 

7. Tahan terhadap kelembaban. 

Kelemahan: 

1. Rentan rusak atau 

patah apabila 

mengalami 

benturan. 

Bata Ekspos 

 

Gambar 74. Bata Ekspos 
(Sumber: http://www.jasasipil.com) 

1. Digunakan sebagai 

sekat antar ruang. 

2. Memiliki tekstur 

bata yang lebih rapi 

dan halus. 

3. Bersifat isolator 

terhadap panas. 

Kelebihan: 

1. Memiliki nilai estetis sebab 

teksturnya yang rapi dan 

halus. 

Kelemahan: 

1. Biaya material lebih 

mahal  

http://www.jasasipil.com/
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Bata Ekspos 

2. Pengerjaan mudah dan tidak 

memerlukan keahlian khusus 

dalam pemasangan. 

3. Memiliki ketahanan terhadap 

api. 

4. Memiliki kemampuan 

menahan beban bangunan. 

dibandingkan 

dengan bata biasa. 

2. Waktu pemasangan 

lama. 

3. Suhu ruangan 

mudah berubah 

sebab sifatnya yang 

berubah-ubah 

terhadap cuaca. 

4. Menggunakan 

perekat adukan 

semen-pasir cukup 

banyak. 

5. Beban struktur 

cukup besar. 

Kontainer 

 

Gambar 75. Kontainer 
(Sumber: http://www.lihat.co.id/wp-

content/uploads/2016/09/Desain-

Rumah-dari-Kontainer-Warna-

Warni.jpg) 

Sebagai salah satu 

alternatif dari batu bata 

sebagai ruangan. 

Kelebihan: 

1. Murah biaya konstruksi. 

2. Mudah mencari container. 

3. Desain mudah di-upgrade. 

Kelemahan: 

1. Bentuk kurang 

dinamis. 

http://www.lihat.co.id/wp-content/uploads/2016/09/Desain-Rumah-dari-Kontainer-Warna-Warni.jpg
http://www.lihat.co.id/wp-content/uploads/2016/09/Desain-Rumah-dari-Kontainer-Warna-Warni.jpg
http://www.lihat.co.id/wp-content/uploads/2016/09/Desain-Rumah-dari-Kontainer-Warna-Warni.jpg
http://www.lihat.co.id/wp-content/uploads/2016/09/Desain-Rumah-dari-Kontainer-Warna-Warni.jpg
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Kontainer 

2. Proses pengerjaan cepat. 2. Container harus 

diangkat dengan 

alat berat (crane). 

3. Pengiriman ke 

lokasi proyek 

terbatas. 

Atap Bitumen 

 

Gambar 76. Atap Bitumen 
(Sumber: 

atapshinglebitumencti.blogspot.com) 

1. Berfungsi sebagai 

penutup atap. 

2. Terbuat dari bahan 

serat organik, resin, 

aspal dan bubuk 

kertas. 

3. Ukuran bervariasi 

dan banyak motif. 

Kelebihan: 

1. Berat material lebih ringan 

dibandingkan dengan genteng 

keramik atau tanah liat. 

2. Bersifat kedap air dan memiliki 

kelenturan. 

3. Bersifat kedap suara terhadap 

air hujan. 

4. Tidak memerlukan pelapisan 

khusus. 

5. Tidak mudah korosi. 

Kelemahan: 

1. Harga mahal sebab 

harus impor. 

2. Tidak dapat 

digunakan untuk 

atap dengan 

kemiringan kurang 

dari 12 derajat. 

3. Harga relatif lebih 

mahal. 

4. Perbaikan sulit 

apabila terjadi 

keretakan pada 

atap bitumen. 

http://atapshinglebitumencti.blogspot.com/
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Atap Dak Beton 

 

Gambar 77. Dak Beton 
(Sumber: www.arsindo.com) 

1. Penutup bangunan 

bagian atas. 

2. Terbuat dari 

kombinasi tulangan 

besi dan adukan 

cor. 

3. Ditopang dengan 

struktur 

pembalokan. 

Kelebihan: 

1. Durabilitas tinggi. 

2. Mampu difungsikan sebagai 

ruang aktifitas. 

3. Tahan terhadap api. 

4. Biaya perawatan minim. 

 

Kelemahan: 

1. Dapat bocor 

apabila kualitas cor 

tidak baik. 

2. Biaya relatif mahal. 

3. Memberi beban 

tambahan besar 

bagi struktur 

bangunan. 

Roof Glass 

 

Gambar 78. Roof Glass 
(Sumber: http://www.vivaldi-

conservatories.co.uk) 

1. Berfungsi sebagai 

penutup atas 

bangunan. 

2. Meneruskan 

cahaya matahari. 

3. Memerlukan 

struktur penopang. 

 

 

 

http://www.vivaldi-conservatories.co.uk/
http://www.vivaldi-conservatories.co.uk/
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Roof Glass 

Kelebihan: 

1. Dapat berfungsi sebagai 

pencahayaan alami di pagi 

hari. 

2. Perawatan mudah. 

Kelemahan: 

1. Memerlukan 

perawatan yang 

rutin. 

2. Harga material 

relatif mahal. 

 

Polycarbonate 

 

Gambar 79. Polycarbonate 
(Sumber: 

http://www.polycarbonateonline.co.uk) 

1. Berfungsi sebagai 

pelingkup atas 

bangunan. 

2. Meneruskan 

cahaya matahari. 

3. Memiliki ketebalan 

bahan rata-rata 0,8 

cm. 

4. Memerlukan 

struktur penopang. 

Kelebihan: 

1. Meredam panas matahari. 

2. Sebagai media pencahayaan 

alami. 

3. Tidak dimakan rayap. 

Kelemahan: 

1. Harga material 

mahal. 

2. Jenis 

polycarbonate 

berongga dapat 

berjamur. 

 

 

 

 

http://www.polycarbonateonline.co.uk/
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Atap Folded Plate 

 

Gambar 80. Atap Folded Plate 
(Sumber: 

http://www.2.bp.blogspot.com) 

1. Terbuat dari 

kombinasi tulangan 

besi dan adukan 

cor. 

2. Berfungsi sebagai 

penutup atas 

bangunan 

Kelebihan: 

1. Durabilitas tinggi. 

2. Tahan terhadap api. 

3. Biaya perawatan minim. 

Kelemahan: 

1. Bocor apabila 

cetakan tidak baik. 

2. Biaya relatif mahal. 

(Sumber: Analisis Pribadi, 2017) 

3.2.2. Studi Sistem Pencahayaan 

A. Sistem Pencahayaan Alami 

Sistem pencahayaan alami merupakan sistem 

pencahayaan yang menggunakan cahaya matahari dan 

terang langit sebagai sumber penerangan untuk ruang-ruang 

pada bangunan. Intensitasi cahaya matahari yang efektif 

sebagai penerang ruangan terdapat pada pukul 09.00-16.00 

WIB. Sistem pencahayaan alami bertujuan untuk 

menghemat konsumsi energi listrik yang digunakan oleh 

ruangan. Sinar matahari ini diteruskan ke dalam ruangan 

melalui media-media berikut: 
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1. Bukaan dinding 

Pengaturan bukaan dinding pada bangunan 

disesuaikan dengan arah terbit dan terbenamnya 

untuk mendapatkan pencahayaan alami yang 

maksimal. Bukaan dinding yang digunakan untuk 

SMM Semarang adalah sebagai berikut: 

a. Jendela 

 
Gambar 81. Jendela 

(Sumber: http://berlinhappens.com) 

 

b. Glass Block 

 
Gambar 82. Glass Block 

(Sumber: http://supervaluja.com) 

c. Pintu 

 
Gambar 83. Pintu 

(Sumber: https://berbagirhema.wordpress.com) 

http://berlinhappens.com/
http://supervaluja.com/
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2. Skylight 

Penggunaan atap Skylight untuk menyalurkan 

terang langit yang menerangi ruangan. Macam-

macam skylight yang digunakan menggunakan 

material-material seperti polycarbonate atau roof 

glass. 

B. Sistem Pencahayaan Buatan 

Sistem pencahayaan buatan merupakan sumber 

pencahayaan yang digunakan apabila cahaya matahari dan 

terang langit sudah tidak optimal lagi sebagai penerang 

ruangan. Pencahayaan buatan juga dapat berfungsi untuk 

menyorot titik-titik tertentu pada suatu ruangan untuk nilai 

estetika maupun aktifitas. Jumlah penerangan yang ada 

harus disesuaikan dengan intensitas kebutuhan cahaya dari 

suatu ruangan. Jenis lampu yang digunakan sebagai sumber 

pencahayaan buatan adalah sebagai berikut: 

1. Lampu SL (Soft Light) 

Lampu ini merupakan jenis lampu hemat energi 

yang sering dijadikan pemilihan sebagai penerang 

suatu ruangan. Lampu ini disebut Soft Light sebab 

pancaran cahaya yang dikeluarkan tidak terlalu terang 

dan sesuai dengan kebutuhan ruangan. Warna lampu 

yang digunakan adalah warna putih dan oranye. 
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Gambar 84. Lampu Soft Light 

(Sumber: http://lampupanasonic.com) 

Jenis lampu ini dipasang dengan teknik 

pencahayaan down light (DL), yaitu teknik 

pencahayaan dengan mengarahkan cahaya lampu ke 

bawah dari plafond ataupun tiang lampu. 

2. Lampu LED 

Lampu LED merupakan jenis lampu yang paling 

hemat energi dibandingkan jenis lampu lainnya. 

Lampu ini memancarkan cahaya yang terang namun 

tidak menyebabkan pelaku aktivitas merasakan 

panas dari sorotan lampu tersebut. Lampu ini 

dipasang dengan teknik pencahayaan down light. 

 
Gambar 85. Lampu LED 

(Sumber: http://lampupanasonic.com) 
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3. Lampu halogen 

Lampu ini memiliki reflektor yang mampu 

memfokuskan cahaya yang dipancarkan. Lampu ini 

digunakan sebagai lampu sorot pada 

pengaplikasiannya. 

 
Gambar 86. Lampu Halogen 
(Sumber: http://ilmuitugratis.com) 

4. Lampu TL (Tubular Lamp) 

Lampu ini juga sering digunakan pada bangunan-

bangunan, terutama pada ruangan-ruangan servis, 

contohnya ruang AHU, ruang genset, ruang MEE dan 

lain-lain. 

 

Gambar 87. Lampu TL 
(Sumber: http://ilmuitugratis.com) 

Lampu yang juga dikenal dengan nama lampu 

neon ini memiliki tingkat luminasi yang cukup tinggi 

sehingga tidak memerlukan banyak lampu untuk 

memenuhi kebutuhan pencahayaan suatu ruangan 

dibandingkan dengan lampu Soft Light. 

http://ilmuitugratis.com/
http://ilmuitugratis.com/
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3.2.3. Studi Sistem Penghawaan. 

A. Penghawaan Alami 

Sirkulasi udara diperlukan dalam suatu bangunan agar 

udara yang lama dapat ditukar dengan udara yang baru yang 

lebih segar. Sirkulasi udara yang memanfaatkan udara alami 

untuk sistem penghawaannya disebut sebagai sistem 

penghawaan alami. Beberapa cara yang dilakukan untuk 

mendapatkan penghawaan alami adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian bukaan lubang pada dinding. 

Bukaan lubang pada dinding dapat menjadi jalur 

pertukaran udara bagi ruangan. Penempatan bukaan-

bukaan lubang memperhatikan arah pergerakan 

angin di lokasi tapak untuk mendapatkan sirkulasi 

udara yang optimal. 

Selain pintu dan jendela, pemakaian roster juga 

dapat memberikan jalur sirkulasi udara alami. Roster 

biasanya digunakan untuk ruangan yang tidak 

memakai penghawaan buatan atau ruangan yang 

cenderung pengap. 

 
Gambar 88. Roster 

(Sumber: https://tokoroster.com) 
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2. Sistem cross ventilation 

Sistem ventilasi silang atau cross ventilation 

merupakan cara memaksimalkan penghawaan alami 

dengan memberikan bukaan-bukaan yang lebih dari 

satu buah yang disusun saling berhadapan (Gallo, et 

al., 1999). 

 
Gambar 89. Sistem Cross Ventilation 
(Sumber: https://septanabp.wordpress.com) 

Dengan formasi ini maka udara di dalam ruangan 

yang banyak mengandung karbondioksida (CO2) 

dapat terus digantikan dengan udara dari luar 

bangunan yang mengandung banyak oksigen (O2), 

sehingga udara di dalam ruangan dapat selalu baru 

dan segar untuk memberikan kenyamanan dalam 

beraktifitas. Sistem cross ventilation digunakan pada 

ruangan yang digunakan untuk aktivitas yang 

bermacam-macam dan pada waktu yang lama, 

seperti ruang kelas, ruang praktik dan ruang guru. 

B. Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan digunakan saat penghawaan alami 

masih kurang memberikan kenyamanan beraktifitas di dalam 
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ruangan. Penghawaan ini menggunakan listrik sebagai 

sumber daya utamanya untuk memberikan udara yang segar 

di dalam ruangan. Beberapa media yang digunakan untuk 

sistem penghawaan buatan adalah sebagai berikut: 

1. Air Conditioner (AC) 

Salah satu sistem penghawaan buatan yang 

paling sering digunakan baik itu pada bangunan 

rumah tinggal, kantor maupun fasilitas pendidikan 

adalah Air Conditioner (AC). Pada ruangan-ruangan 

dengan aktivitas belajar mengajar dan kepengurusan 

digunakan AC Split Unit yang memiliki daya sebesar 

0,5 sampai 3 pk sebagai penghawaan buatan. 

 
Gambar 90. AC Split Unit 

(Sumber: https://www.aliexpress.com) 

Pada ruangan yang memuat banyak orang 

dengan luasan area yang luas seperti auditorium 

digunakan sistem AC Central sebagai penghawaan 

buatannya. Sistem ini menggunakan AHU sebagai 

media pendingin air yang kemudian disalurkan ke 

chiller melalui ducting. Air yang sudah didinginkan 

diubah menjadi angin pada chiller yang kemudian 



145 

disalurkan melalui ducting ke output pada tiap titik 

dalam suatu ruangan. 

 
Gambar 91. AC Central 

(Sumber: http://seminyakserviceac.blogspot.co.id) 

2. Exhaust Fan 

Exhaust Fan merupakan alat penghawaan buatan 

yang menghisap udara kotor dari dalam ruangan 

menuju ke luar ruangan agar udara di dalam ruangan 

selalu segar. Alat ini digunakan pada ruangan kamar 

mandi, dapur dan bagian servis. 

 
Gambar 92. Exhaust Fan 

(Sumber: https://www.justventilation.com.au/) 

3.2.4. Studi Sistem Utilitas. 

A. Sistem Distribusi Air Bersih 

Pendistribusian air bersih pada Sekolah Menengah 

Musik Semarang ini menggunakan sistem down feed. Air 

bersih yang dikeluarkan dari sumber air ditampung terlebih 

dahulu di tandon bawah kemudian dipompa ke tandon atas, 

http://seminyakserviceac.blogspot.co.id/


146 

kemudian air dialirkan dengan memanfaatkan gaya gravitasi 

ke water supply dan diteruskan ke ruangan-ruang yang 

membutuhkan air bersih melalui plumbing. Skema sistem 

down feed secara garis besar ditunjukkan pada gambar 

dibawah ini. 

 
Skema 1. Sistem Down Feed 

(Sumber: http://slideplayer.info/slide/2983192) 

B. Sistem Pengelolaan Limbah 

Pengelolaan limbah yang baik diperlukan dalam suatu 

bangunan. Sistem pengelolaan limbah yang ada berbeda-

beda, bergantung kepada jenis limbahnya. Pengelolaan 

limbah tersebut dibedakan menjadi 3 macam menurut jenis 

limbahnya, antara lain: 

1. Sistem pengelolaan air hujan 

Pengelolaan limbah air hujan pada SMM 

Semarang menggunakan metode pemanenan air 

hujan atau rain water harvesting. Metode ini 

memanfaatkan air hujan untuk dapat digunakan untuk 
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cadangan air untuk berbagai macam kebutuhan 

penyiraman tanaman di halaman sekolah. 

 
Gambar 93. Rain Water Harvesting 

(Sumber: http://dokumen.tips/) 

Secara garis besar, bagian-bagian dalam sistem 

ini terbagi menjadi tiga, yaitu area pengumpulan atau 

koleksi, sistem pengangkutan dan fasilitas 

penyimpanan. Area pengumpulan air hujan adalah 

atap bangunan. Luasan area atap mempengaruhi 

kuantitas jumlah air yang didapatkan dan bahan 

penutup atap mempengaruhi kualitas airnya. 

 
Gambar 94. Area Koleksi Rain Water Harvesting 

(Sumber: http://www.rainbow-roof.co.id) 

Setelah air hujan diterima pada atap bangunan, 

sistem pengangkutan menerima limpahan air dari 

atap dan meneruskannya ke fasilitas penyimpanan. 

Talang air dan pipa talang merupakan sistem 

pengangkutan air, dimana bahan materialnya harus 

diperhatikan agar kualitas airnya tetap bersih. 
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Gambar 95. Sistem pengangkutan Rain Water 

Harvesting 
(Sumber: http://mozaic.co.id) 

Air hujan yang disalurkan ditampung di fasilitas 

penyimpanan yang disebut penampung air hujan 

(PAH). PAH yang baik adalah yang terbuat dari bahan 

beton bertulang, inert, fiberglass dan stainless steel. 

PAH dapat ditempatkan di atas permukaan tanah atau 

di bawah permukaan tanah. Pada SMM Semarang, 

PAH direncanakan terletak di atas permukaan tanah. 

 
Gambar 96. PAH pada Rain Water Harvesting 

(Sumber: https://bebasbanjir2025.wordpress.com) 

2. Sistem pengelolaan limbah cair (grey water) 

Limbah cair merupakan air-air sisa yang berasal 

dari kamar mandi atau dapur, seperti air sabun dan 

air cucian dapur. Pada SMM Semarang tidak 

menghasilkan limbah cair yang berbahaya bagi 

lingkungan sekitar, sehingga pengelolaan limbah 

cair menggunakan cara yang sederhana yaitu 
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langsung dibuang ke saluran kota. Skema 

pengelolaan limbah cair ditunjukkan dalam bagan di 

bawah ini. 

 
Skema 2. Pengelolaan Limbah Cair 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

3. Sistem pengelolaan limbah padat (dark water) 

Limbah padat merupakan limbah yang berasal 

dari kamar mandi, berupa kotoran manusia. Limbah 

padat yang berasal dari kamar mandi disalurkan 

melalui pipa-pipa pembuangan yang langsung 

dialirkan ke septtictank. Skema pengelolaan limbah 

padat ditunjukkan dalam bagan di bawah ini. 

 
Skema 3. Pengelolaan Limbah Padat 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

C. Sistem Pengolahan Sampah 

Sampah menurut jenisnya dibagi menjadi 2 macam, 

yaitu sampah organik dan sampah non organik. Sampah 

organik merupakan sampah yang dapat membusuk dan 

mudah terurai, contohnya sampah daun, kulit buah atau 

sayuran, kertas dan ranting pohon. Sedangkan sampah non 

organik merupakan sampah yang sulit terurai, seperti plastik, 

Bak kontrol 

Pipa 

Pembuangan 
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sterofoam, kaca dan lain sebagainya. Pengelolaan sampah 

di SMM Semarang memakai 2 metode dalam 

pembuangannya, antara lain: 

1. Pembusukkan sampah melalui lubang biopori 

Metode ini hanya bisa diaplikasikan pada sampah 

organik berupa sisa-sisa tumbuhan. Sampah organik 

yang telah dikumpulkan dimasukkan kedalam lubang 

biopori di taman. Lubang biopori ini berfungsi sebagai 

media pembusukkan sampah-sampah organik serta 

dapat membantu penyerapan air kedalam tanah. 

 
Gambar 97. Lubang Biopori 

(Sumber: https://niniksaja.wordpress.com) 

2. Pembuatan shaft sampah 

Shaft sampah merupakan sebuah saluran yang 

ada pada tiap lantai sebagai jalur pembuangan 

sampah organik (kulit buah atau sayur) dan sampah 

anorganik yang tidak dapat didaur ulang dari tong 

sampah dari tiap lantai. Jalur pembuangan ini 

langsung menuju ke tempat sampah utama yang 

berukuran besar di luar bangunan. Petugas sampah 
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yang ada langsung dapat mengambil sampah-

sampah dari bak sampah tersebut untuk dibawa ke 

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) lalu 

kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA). 

 
Gambar 98. Shaft Sampah 

(Sumber: http://www.kompasiana.com) 

3. Daur ulang sampah 

Sampah-sampah anorganik dimanfaatkan 

kembali dengan didaur ulang agar tidak menimbun 

sampah yang terlalu banyak di TPA. Sampah yang 

dapat didaur ulang seperti plastik, kardus, kaleng dan 

barang-barang lain yang dapat didaur ulang. 

 
Gambar 99. Daur Ulang Sampah 

(Sumber: https://www.balihorecadistributor.com) 
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D. Sistem Telekomunikasi 

Jaringan tata suara pada bangunan biasanya 

digabungkan dengan sistem keamanan, sistem tanda 

bahaya, dan sistem pengaturan waktu terpusat, terutama 

pada bangunan auditorium. Sistem tata suara biasanya 

diintegrasikan dengan sistem tanda bahaya, sehingga bila 

terjadi hal darurat (kebakaran) sistem tanda bahaya 

mendapakan sinyal dari sistem tata suara untuk 

membunyikan sirine atau program panduan evakuasi ke 

seluruh bangunan. Jaringan tata suara secara sederhana 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 100. Jaringan Tata Suara 
(Sumber: http://www.kompasiana.com) 

Sistem tata suara untuk daerah lobby, koridor, area 

parkir dan ruang administrasi selain digunakan untuk 

panduan evakuasi juga digunakan untuk keperluan program 

musik. 
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Selain itu untuk jaringan telepon, SMM Semarang 

menggunakan jaringan telepon kabel. Telepon kabel 

menggunakan sistem wireline, sehingga membutuhkan 

kabel supaya dapat berfungsi. 

 
Gambar 101. Jaringan Telepon Kabel 

(Sumber: http://www.kompasiana.com) 

Cara kerja sistem jaringan telepon kabel ini adalah 

sebagai berikut: 

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. 
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E. Sistem Kelistrikan 

Sistem jaringan listrik yang digunakan ada 2 macam, 

yaitu sumber listrik utama yang berasal dari PLN dan sumber 

listrik sekunder yang berasal dari genset apabila terjadi 

pemadaman listrik atau kebutuhan darurat. Skema sistem 

jaringan listrik ditunjukkan pada bagan dibawah ini. 

 
Skema 4. Sistem Jaringan Listrik 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

F. Sistem Penanggulangan Kebakaran 

Bangunan yang memiliki fungsi sebagai ruang publik 

harus memiliki sistem penanggulangan terhadap kebakaran, 

terutama pada bangunan yang memiliki lebih dari satu lantai. 

Penanggulangan kebakaran yang tepat dapat mencegah 

adanya korban jiwa. Sistem penanggulangan kebakaran 

pada SMM Semarang dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Sistem penanggulangan pasif 

Penanggulangan pasif merupakan respon 

terhadap kebakaran yang dilakukan oleh gedung, baik 

itu pada material bangunan maupun komponen-

komponen yang dapat mencegah kebakaran. 
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Penanggulangan yang dirancang adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemilihan material struktur bangunan 

Bangunan SMM Semarang menggunakan 

tema desain new-brutalisme, dimana material 

bangunan yang dipilih banyak menggunakan 

beton. Beton merupakan material struktur yang 

tahan api, sehingga apabila terjadi kebakaran 

maka bangunan dapat bertahan lama dan tidak 

roboh. 

b. Tangga darurat 

Tangga darurat merupakan jalur sirkulasi 

yang digunakan saat terjadi kebakaran 

maupun kejadian yang membahayakan. Akses 

ke tangga darurat harus mudah terlihat oleh 

banyak orang. 

c. Pintu darurat 

Pintu darurat merupakan pintu yang 

mengarahkan orang untuk menuju ke tangga 

darurat dan mengarahkan langsung ke luar 

ruangan untuk orang yang berada di lantai 

dasar. Pintu ini harus mudah terlihat oleh 
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banyak orang dan akses menuju pintu harus 

mudah juga. 

 
Gambar 102. Pintu Darurat 

(Sumber: http://djayaciptapratama.co.id) 

d. Smoke detector dan sprinkler 

Smoke detector merupakan alat 

pendeteksi asap yang berfungsi sebagai tanda 

peringatan utama terhadap bahaya kebakaran. 

 
Gambar 103. Smoke Detector 

(Sumber: http://decorationchannel.com) 

Sprinkler merupakan alat yang berfungsi 

memadamkan api dengan menggunakan air 

pada jaringan air. Sprinkler aktif saat alarm 

kebakaran atau smoke detector mengirimkan 

sinyal kebakaran ke sprinkler. 

 
Gambar 104. Sprinkler 

(Sumber: https://www.dreamstime.com) 
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2. Sistem penanggulangan aktif 

Sistem penanggulangan aktif merupakan 

penanggulangan terhadap kebakaran secara dini. 

Saat mulai terjadi kebakaran dan api masih kecil, 

orang yang berada di lokasi dapat menggunakan 

APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebagai langkah 

awal pencegahan kebakaran yang besar. APAR 

diletakkan di dekat ruang servis dan ruangan yang 

memiliki potensi timbul kebakaran. 

 
Gambar 105. APAR 

(Sumber: https://pemadamapi.wordpress.com) 

Selain APAR, hydrant juga dapat berfungsi 

sebagai langkah awal pencegah kebakaran. Hydrant 

dalam ruangan berbentuk hydrant box yang berisi 

selang pemadam api. 

 
Gambar 106. Hydrant Box 

(Sumber: http://www.bromindo.com) 

https://pemadamapi.wordpress.com/
http://www.bromindo.com/
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G. Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal digunakan pada bangunan 

yang berlantai lebih dari satu, pada bangunan di SMM 

Semarang yang akan dipakai adalah: 

1. Tangga 

Sistem transportasi ini paling banyak digunakan 

untuk bangunan berlantai dua atau lebih. Tangga 

tidak memerlukan energi listrik sehingga ekonomis. 

Selain sebagai penghubung antar lantai, tangga juga 

dapat berfungsi sebagai jalur evakuasi saat terjadi 

kebarakan. 

2. Lift 

Lift adalah sarana transportasi vertikal yang 

digunakan apabila jumlah lantai pada bangunan 

sudah melebihi dua lantai, terutama pada bangunan 

auditorium pada SMM Semarang. Lift terdapat dua 

macam, yaitu lift barang dan lift penumpang. Lift juga 

digunakan untuk sarana transportasi vertikal orang 

difabel. 

3. Ramp 

Ramp digunakan sebagai jalur bagi orang difabel 

yang menggunakan kursi roda. Selain itu, ramp juga 

digunakan sebagai jalur pengangkutan barang. 
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H. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada SMM Semarang menggunakan 

tenaga manusia dan bantuan alat-alat keamanan. Satpam 

bertugas menjaga keamanan selama 24 jam di SMM 

Semarang. Alat-alat keamanan yang digunakan adalah 

CCTV yang diletakkan di ruangan-ruangan penting dan titik-

titik yang memungkinkan untuk memantau area SMM 

Semarang. 

I. Sistem Penangkal Petir 

Penangkal petir digunakan pada bangunan yang 

memiliki lebih dari dua lantai, pada SMM Semarang 

penangkal petir dipasang di gedung auditorium. Penangkal 

petir berfungsi meneruskan aliran listrik dari petir untuk 

dinetralkan di tanah. Sistem penangkal petir yang digunakan 

adalah sistem konvensional. 

 

 

 

 

 

 

 


