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Berdasarkan potensi dan kendala pada alternatif tapak, maka dapat 

disimpulkan : 

 
Tabel 32. Pemilihan alternatif berdasarkan kekuatan, amenitas, potensi, dan kendala 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

 

BAB IV  

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1  Konsep Program 

4.1.1  Aspek Citra  Arsitektural 

Citra arsitektural pada bangunan “asrama stikes 

telogorejo semarang” adalah konsep yang dapat 

menyampaikan pesan dan kesan bagi penguninya. Pesan dan 

kesan tersebut diwujudkan dari citra fungsi maupun citra visual 

Kriteria Bobot Alternatif Tapak A Alternatif Tapak B 

Skor Skor x bobot Skor Skor x bobot 

Jarak antara 

kampus dengan 

asrama 

25 % 10 2,5 10 2,5 

Jaringan 

infrastruktur dan 

utilitas lingkungan 

30 % 8 2,4 7 2,1 

Aksesibilitas pada 

tapak dan di luar 

tapak 

30 % 9 2,7 9 2,7 

Kepemilikan tanah 15 % 5 0,75 5 0,75 

TOTAL   8,35  8,05 
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pada bangunan. Citra arsitektural yang ingin diciptakan pada 

bangunan ini adalah bagaimana bangunan dapat 

menyampaikan fungsi dan kesan yang positif saat pengguna 

berada di sekitar atau di dalam bangunan. Kesan arsitektural 

yang muncul dari hal fisik yang dapat ditelaah pengguna 

bangunan seperti penggunaan material yang ekologis, 

menganut karakter arsitektur lokal, hemat energi, dan 

berkonsep hijau / green. 

4.1.2  Aspek Fungsi 

Asrama mahasiswa memiliki fungsi utama sebagai 

bangunan untuk memudahkan para mahasiswa dalam mencari 

tempat tinggal disekitar kampus stikes telogorejo semarang. 

Selain itu dengan adanya asrama ini dapat mendekatkan jarak 

antara kampus dengan tempat tinggal serta adanya institut 

kampus telogorejo yang dapat bertanggung jawab atas segala 

kegiatan didalam asrama dalam segi keamanan dan kenyaman 

yang memadahi.  

4.1.3  Aspek Teknologi 

Teknologi yang digunakan pada bangunan asrama mahasiwa 

stikes telogorejo semarang merupakan teknologi yang berbasis 

pemanfaatan sumber daya alam pada bangunan. 

 Teknologi Panel Surya 
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Merupakan sebuah teknologi yang dapat 

mengkonversi secara langsung cahaya matahari menjadi 

listrik, panel surya juga dikenal dengan fotovoltaik. Saat 

terkena paparan sinar matahari umumnya satu sel surya 

komersial menghasilkan tegangan dc sebesar 0,5 volt - 1 

volt, dan arus short-circuit dalam skala  milliampere per 

cm2. Besar tegangan dan arus yang dihasilkan tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan aplikasi, sehingga 

membutuhkan beberapa sel surya disusun secara seri 

membentuk modul surya. Satu modul surya biasanya terdiri 

dari 28-36 sel surya, dan total menghasilkan tegangan dc 

sebesar 12 V dalam kondisi penyinaran standar (Air Mass 

1.5). Modul surya tersebut dapat disusun secara paralel 

atau seri untuk memperbesar total tegangan dan arus 

outputnya sesuai dengan kebutuhan daya listrik yang akan 

digunakan. 

 

4.2  Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

 Menciptakan sebuah wadah untuk bertempat tinggl bagi 

mahasiswa baru STIKES Telogorejo Semarang dalam 

proses adaptasi dengan lingkungan. 
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 Memberikan kontribusi jarak tempat tinggal mahasiswa 

baru dekan dengan kampus stikes telogorejo semarang. 

 Menciptakan asrama yang memiliki karakter arsitektur 

sesuai dengan penghuni asrama yang dinamis. 

 Mempermudah pihak kampus stikes telogorejo semarang 

dalam mengawasi kegiatan mahasiswa baru. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

Dalam melakukan perancangan bangunan asrama 

mahasiswa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

perancangan yakni : 

a. Aktivitas pelaku 

Aktivitas pelaku pada bangunan mempengaruhi 

bagaimana pola para pelaku menentukan sirkulasi dan tatanan 

ruang yang akan direncanakan. 

b. Jadwal operasional 

Jadwal kegiatan mempengaruhi bagaimana arsitektur 

bangunan akan merespon keadaan siang dan malam yang 

mempengaruhi kenyamanan manusia yang sedang 

beraktivitas. 

c. Persyaratan ruang 

Ruang memiliki syarat dan spesifikasi arsitektural yang 

harus dipenuhi untuk mengoptimalkan fungsi ruangan tersebut 

bagi para penggunanya.  
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d. Kondisi, potensi, dan kendala pada tapak 

Siasat terhadap kondisi eksisting tapak merupakan 

langkah yang harus dilakukan saat perencanaan untuk 

merespon potensi dan kendala yang mempengaruhi fisika 

bangunan. 

e. Tema perancangan 

Penekanan desain yang ditentukan oleh si perancang 

akan mempengaruhi bagaimana karakter bangunan mampu 

dikenali dan menjalankan perannya dengan baik sebagai fungsi 

bangunan asrama kampus stikes telogorejo semarang. 

 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

Persyaratan desain pada proyek ini meliputi persyaratan 

desain arsitektural, bangunan, dan lingkungan. Persyaratan ini 

berkaitan  

4.2.3.1. Persyaratan Arsitektural 

 Bangunan harus dapat memiliki citra yang sesuai 

dengan fungsi dari bangunan tersebut yakni asrama 

mahasiswa kesehatan. 

 Bangunan memiliki citra visual yang menunjukkan 

fungsi dari bangunan tersebut yang dihuni oleh anak 

mahasiswa yang mempunyai karakter dinamis.  
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 Bangunan memiliki tatanan, ruang, dan bentuk yang 

saling berintegrasi dalam hal sirkulasi indoor maupun 

outdoor. 

 Arsitektur memiliki konsep yang jelas sehingga dapat 

dinikmati dan dikenali oleh masyarakat secara umum. 

4.2.3.2. Persyaratan Bangunan 

 Memiliki siasat pencahayaan alami yang baik pada 

ruang publik. 

 Memiliki penghawaan ruangan buatan untuk 

menyesuaikan suhu di dalam bangunan. 

 Memiliki fasilitas yang merespon bencana kebakaran 

secara cepat seperti alarm kebakaran dan jalur 

evakuasi. 

 Memiliki jaringan utilitas serta mekanikal elektrikal 

bangunan yang jelas dan terpisah dari jangkauan 

publik. 

 Memiliki landscape area sebagai unsur ruang terbuka 

hijau. 

4.2.3.3. Persyaratan Lingkungan 

 Lahan harus sesuai dengan peraturan pemerintah 

mengenai fungsi guna lahan pariwisata / pelayanan 

umum. 
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 Diharapkan merupakan lingkungan yang strategis dan 

berada dalam wilayah yang berdekatan dengan 

kampus stikes telogorejo semarang. 

 Terjangkau oleh beberapa aspek utilitas seperti 

jaringan air bersih PDAM, jaringan listrik, dan jaringan 

telepon. 

 Memiliki aksesibilitas kendaraan yang memadai untuk 

roda empat maupun roda dua. 

4.3. Program Arsitektur 

Tinjauan proyek sejenis dilakukan pada bangunan-bangunan 

asrama yang memiliki fasilitas serta pemenuhan persyaratan 

yang baik. 

4.3.1. Program Kegiatan dan Fasilitas 

Kegiatan dalam asrama dikelompokkan menjadi 4 kriteria 

yakni ; kelompok kegiatan utama, kelompok kegiatan 

pelayanan publik, kelompok kegiatan pengelola, dan kelompok 

kegiatan penunjang. 

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiatan 

Bertempat 

tinggal di 

dalam 

asrama 

 Tidur/istirhat 

 Makan&minum 

 Belajar  

 Mck  

Penghuni asrama 

(mahasiswa/i 

stikes telogorejo 

semarang) 

Kamar 

Asrama 

Privat 

Berkunjung 

ke Asrama 

 Menunggu  Kelarga atau 

kerabat penghuni 

asrama 

 r. kunjung 

 Toilet  

Publik  
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 Bertemu 

dengan 

penghuni  
Tabel 33. Pengelompokan kegiatan utama 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2016 

KELOMPOK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiatan 

Pelayanan 

Informasi 

 Datang 

 Bertanya 

kepada 

reseepsionis 

Kelarga atau 

kerabat penghuni 

asrama 

Lobby Publik 

Pelayanan 

Akomodasi 

 Bab/Bak 

 Ibadah 

 Duduk 

 

Pengunjung 

keluarga 

penghuni asrama  

 

 Musholla 

 Toilet 

 R. tunggu 

 

Servis 

 Merawat 

bangunan 

 Memberisihka

n bangunan 

Pengelola 

(Cleaning 

service) 

 Toilet 

 Janitor 

 Gudang  

Sekuritas 

Bangunan 

 Menjaga 

keamanan 

 Menjaga 

ketertiban 

didalam 

bangunan 

Pengelola (staf 

sekuriti) 

 Pos jaga 

 R. CCTV 

 Pintu 

masuk 

 Area 

parkir 

Semi 

Privat 

 
Tabel 34. Pengelompokan kegiatan pelayanan publik 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

 

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiatan 

Belajar 

bersama 

 Belajar 

bersama 

 Belajar 

kelompok dari 

kampus 

Penghuni asrama 

(mahasiswa/i 

stikes telogorejo 

semarang) 

 R. Belajar  

 Hotspot 

WIFI 

Publik 
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Bersantai   Nonton tv 

 Bersosialisasi  

 Ngobrol, dll. 

Penghuni asrama 

(mahasiswa/i 

stikes telogorejo 

semarang) 

 Tv  

 Meja dan 

kursi 

santai 

Publik 

Pertemuan 

bersama 

 Rapat 

bersama 

mahasiswa 

 Rapat 

bersama staf 

pengelola, dll. 

 Staf pengelola 

 Penghuni 

asrama 

Hall/aula Publik 

Membeli 

kebutuhan 

pokok 

 Transaksi 

pembelian 

 Mebeli 

barang 

pokok, dll. 

 Pegawai 

minimarket 

 Penghuni 

asrama 

 Pengunjung / 

masyarakat luar 

 Minimark

et 

 Gudang  

Publik 

Membeli 

makan 

 Mebeli makan 

 Makan 

 Transaksi 

 MCK 

 Karyawan kantin 

 Penghuni 

asrama 

 Pengunjung 

asrama 

 Kayawan 

 Pengelola  

 Kantin  

 Toilet  

Publik 

Mencucikan 

pakaian 

 Mencucikan 

pakaian 

 Melakukan 

transaksi 

 Penghuni 

asrama 

 Pengunjung 

asrama 

 Pengelola 

 karyawan 

Laundry  Publik 

Mencetak 

tugas dari 

kampus 

 

 mencetak 

tugas kampus 

 mencetak 

peraturan 

asrama 

 melakukan 

transaksi,dll. 

 Karyawan kantin 

 Penghuni 

asrama 

 Pengunjung 

asrama 

 Kayawan 

Pengelola 

fotokopyan Publik 

Kegiatan 

Berolahraga 

 

 

 Bermain 

futsal 

 Bermain volly 

 Penghuni 

asrama 

 Pengunjung 

asrama 

 Gedung 

Olahraga 

 R. Ganti 

 Toilet 

Semi 

Publik 
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Tabel 35. Pengelompokan kegiatan pengelolaan 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLAAN 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiatan 

Mengatur 

jalanya 

kegiatan 

didalam 

asrama 

 Mengatur 

kegiatan 

asrama 

 Mengatur 

peraturan 

asrama 

Kepala Arsama  R. Kerja 

 R. Rapat 

Privat 

 Mengurus 

adiministrasi 

biaya 

tambahan 

penghuni 

asrama 

 Mengecek 

tambahan 

barang 

elektronik 

penghuni 

asrama 

 Melakukan 

penarikan 

biaya 

tambahan 

Pengurus 

Administrasi  

 R. Kerja 

 R. Rapat 

 

 

Privat 

Mengatur dan 

merawat 

Mekanikal 

Elektrikal 

 Menjaga dan 

mengatur 

Genset 

 Menjaga dan 

mengatur 

pompa 

Pengelola 

Mekanikal 

Elektrikal 

 R. Genset 

 R. Pompa 

 R. ME 

 

 

Privat 

 Bermain 

basket 

 Bermain 

tennis meja, 

dll 

Transaksi 

Perabankan 

 Melakukan 

transaksi 

pembayaran 

 Penarikan 

uang 

 Pengiriman 

uang,dll. 

 Penghuni 

asrama 

 Pengunjung 

asrama 

 Kayawan 

 Pengelola 

 Mesin 

ATM 

privat 



162 
 

 Menjaga dan 

mengatyr litrik, 

telepon, 

internet. 
 

Tabel 36. Pengelompokan kegiatan penunjang 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

 

4.3.2. Program Besaran Ruang 

Kelompok Kegiatan Luas (m2) 

Kegiatan utama 3.418,9 m2 

Kegiatan pelayanan publik 143,671 m2 

Kegiatan pengelolaan 463,027 m2 

Kegiatan penunjang 2.976 m2 

Luas bangunan 7.001,58 m2 

+ Sirkulasi 30 % 2.100,47 m2 

Luas Total Bangunan 9.102,06 m2 

Tabel 37. Analisis besaran kelompok kegiatan 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

 

a. Regulasi Semarang Barat (BWK III) 

Kawasan jalan arteri primer : 

 Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  maksimal 60 % 

 Koefisien Luas Bangunan (KLB)  maksimal 2,4 (4 lantai) 

b. Luas Kebutuhan Lahan 

= Luas Total Bangunan ÷ KLB 

= 9.102,06 m2 ÷ 2,4 

= 3.792,525 m2 
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c. Luas Lantai Dasar 

= KDB 60% x Luas kebutuhan lahan 

= 60% x 3.792,525 m2 

= 2.275,515 m2 

d. Jumlah Lantai Bangunan 

= Luas Total bangunan x Luas Lantai Dasar 

= 9.102,06 m2 ÷ 2.275,515 m2 

= 4 Lantai  

e. Luas Ruang Terbuka 

= Luas kebutuhan lahan  – Luas lantai dasar 

= 3.792,525 m2 – 2.275,515 m2 

= 1.517,01 m2 

f. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= 40% x Luas ruang terbuka 

= 40% x 1.517,01 m2 

= 606,804 m2 

6. Luas Total Keseluruhan 

= luas lahan + luas parkir + ruang terbuka  

= 3.792,525 m2 + 2.206,5 m2  + 1.517,01 m2 

= 7.516,025 m2 

 

4.3.3. Program Sistem Struktur dan Kulit Bangunan 

PROGRAM STRUKTUR 
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Struktur Bawah 

Struktur atas / pondasi yang akan digunakan adalah tiang 

pancang. Alasan penggunaan pondasi ini adalah karena proyek 

asrama mahasiswa ini termasuk dalam low-rise building dan 

memiliki struktur dan 4 lantai. Selain itu, penggunaan pondasi ini 

sudah cukup baik digunakan pada jenis tanah yang memiliki kadar 

air tinggi. 

Struktur Tengah 

Struktur tengah pada bangunan menggunakan kolom dan balok 

yang terbuat dari material beton bertulang. Sistem kolom dan balok 

ini memiliki keuntungan dari perawatanya yang mudah, tidak 

berkarat, tahan terhadap api(tidak melengkung). 

Struktur Atas 

Sistem struktur atas / atap menggunakan strukur baja 

konvensional dengan kombinasi dak beton & roofgarden, agar 

struktur atap tersbut masih dapat digunakan sebagai tempat jemur 

pakaian serta ruang komunal bagi penghuni asrama. Keuntungan 

dari struktur tersebut adalah Tahan terhadap apit, tidak mudah 

bocor, kedap suara, bentuk fleksibel sesuai keinginan dam 

memberikan efek baik terhadap lingkungan dengan adanya ruang 

terbuka hujau. 

PROGRAM ENCLOSURE 

Penutup Lantai 

Jenis penutup lantai yang akan dipakai adalah lantai keramik, 

karena bangunan difungsikan untuk tempat tinggal mahasiswa, 

sehingga tidak membutuhkan syarat yang khusus. Keramik 

memiliki kelebihan dari segi ekonomis, mudah dibersihkan dan 

banyak pekerja yang dapat mengerjakanya. 

Dinding 

Struktur dinding yang digunakan di dalam bangunan adalah 

struktur bata ringan. Penggunaan bata ringan bertujuan agar 

mengurangi beban struktur pada bangunan karena sifatnya yang 

ringan daripada batu bata, tahan terhadap air, kedap suara, tahan 
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api serta enghemat biaya penggunaan perekat. Untuk dinding 

penyekat menggunakan partisi kalsiboard karena material dan 

pekerjaan pembangunan yang lebih ekonimi dan tahan terhadap 

muai dan susut karena perbahan suhu. 

Plafond 

Plafond yang akan digunakan didalam asrama adalah Gypsum 

Board. Penutup plafond tersebut dapat menciptakan susunan 

bertingkat (menambah estetika), maintenance yang mudah (jika 

ada yang rusak dapat diperbaiki dengan dempul saja pada bagian 

yang rusak), tidak mudah terbakar,aAnti rayap karena bahan 

barasl dari gypsum, bisa menggunakan berbagai jenis rangka. 
Tabel 38. analisis program struktur dan kulit banguanan 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

4.3.4. Program Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

A. Sistem Pencahayaan 

a. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami pada bangunan ini 

menggunakan lubang rooster, dan pemanfaatan jendela 

dari kaca tempered agar terhindar dari pecahan kaca 

yang membahayakan. Orientasi pada bangunan juga 

mempengaruhi sumber cahaya yang akan masuk 

kedalam bangunan, sehingga perlu diperhatikan. 

b. Pencahayaan Buatan 

Untuk mendukung aktivitas pada ruang-ruang yang 

tidak dijangkau oleh cahaya matahari serta untuk 

penerang di malam hari diperlukan pencahayaan buatan 

berupa lampu SL (Soft Light) di dalam kamar asrama dan 
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ruang-ruang lainya. Penggunaan lampu TL (Tubular 

Lamp) sebagai penerangan ruang-ruang servise seperti 

ruang genset, pompa, AHU, Mekanikal Elektrikal, dll. 

Selain lampu SL dan TL tersebut juga 

menggunakan lampu LED sebagai penerangan estetika 

plafond dan dinding untuk menghemat energi listrik. 

Teknik pencahayaan pada plafon dan dinding 

menyesuaikan fungsi dari ruang-ruang tersebut.  

B. Sistem Penghawaan 

a. Penghawaan alami 

Penghawaan alami pada bangunan juga 

berpengaruh terhadap masuknya pencahayaan alami 

kedalam bangunan. Menggunakan bukaan seperti pada 

lubang rooster dan bukaan pada jendela.  

b. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan pada ruang servis yang tidak 

membutuhkan kenyamanan thermal menggunakan 

sistem exhaust fan. Sedangkan pada ruang yang 

membutuhkan kenyamanan thermal seperti kamar 

asrama ruang penunjang dan kantor pengelola 

menggunakan Air Conditioner (AC). 
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Gambar 68. Proses pendinginan udara pada AC 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

A = Udara dingin yang keluar dari unit indoor. 

B = AHU memasukkan udara luar untuk kemudian 

didinginkan. 

1. Cairan refrigerant dari hasil pengembunan condensing 

coil dialirkan menuju katup valve. 

2. Refrigerant dari katup valve dialirkan menuju cooling coil.  

3. Pada cooling coil, cairan refrigerant akan menguap dan 

menjadi gas untuk mendinginkan udara pada ruangan dan 

fresh air yang disedot oleh AHU.  

4. Gas refrigerant yang sudah mengalami kenaikan suhu 

karena adanya kontak dengan udara ruangan dan fresh 

air ini kemudian dialirkan ke compressor. 

5. Pada compressor ini, gas refrigerant dimampatkan 

menjadi udara yang bertekanan tinggi dengan suhu tinggi, 

kemudian dialirkan menuu ke cooling unit untuk 

didinginkan.  
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6. Pada cooling unit ini, gas bersuhu tinggi dilepaskan keluar 

dalam bentuk udara panas dan bercampur dengan udara 

luar. Udara luar ini kemudian masuk ke condensing coil 

untuk mengalami pengembunan dan pendinginan 

kembali. 

 

4.3.5. Program Sistem Utilitas 

4.3.5.1. Sistem Distribusi Air Bersih 

Jenis sistem air bersih yang digunakan adalah 

sistem down feed. Keuntungan dari penggunaan 

sistem down feet ini adalah  tidak membutuhkan listrik 

yang terlalu besar karena intensitas penggunaan 

pompa yang lebih jarang daripada sistem up feed. 

Namun kekurangannya adalah tekanan air pada sistem 

ini tidak tetap, sehingga kerap kali mengalami kenaikan 

debit air. 

 

 

 

 

Skema 19. Pola distribusi air bersih down feed 

Sumber : Analisis pribadi, 207 

 

Sumber Air Bersih Water Supply 

Seluruh 

bngunan 

Plumbing 

Tandon 

Bawah 

Pompa 

Listrik 

Tandon 

Atas 
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4.3.5.2. Sistem Pengolahan Limbah 

Sistem pengolahan limbah yang digunakan 

adalah sistem two pipe. Sistem two pipe memisahkan 

kotoran padat dan cair sehingga dapat dikontrol 

kembali pengolahan selanjutnya.  

a. Jaringan Limbah Cair 

Sistem pengolahan limbah cair ini menggunakan 

sistem bio filtration untuk mengolah kembali menjadi 

sarana penyiraman tanaman. Sedangkan untuk air 

sudah terlalu keruh karena mengalami pengendapan 

yang lama, langsung di buang ke saluran kota. 

 

 

 

 

b. Limbah Padat  

Limbah padat pada bangunan asrama ini adalah 

kotoran manusia, pengolahan limbah padat 

menggunakan bio septicktank. Proses jalanya bio 

septictank sebagaiberikut: 

 Limbah masuk kedalam pipa IN 

 Limbah melalui media filter 

Saluran Kota 

Bio 
Filtration  

Limbah Cair 

Penyiraman tanaman 

Bak 
penampung 

skema 20. jaringan limbah cair 

Sumber : Analisis pribadi, 2016 
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 Limbah akan diolah dengan honey comb (anaerob 

system) 

 Limbah diolah kembali dengan media bioball  

penghancur limbah 

 Limbah akan cair  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan volume bioseptictank sesuai standar 

menurut Jimmy S. dan Juwana  adalah sebagai berikut 

:  

 Berdasarkan hasil analisis pendekatan, jumlah 

pengunjung yang datang pada asrama mahasiswa 

adalah sebanyak 1.475 / hari. 

Bio 

Septictank 

Limbah 

Padat 

Filter 

Disinfektan 

Bak 

Kontrol 

Saluran Pembuangan 

skema 21. Pengolahan limbah padat 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 
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 Berdasarkan asumsi, produksi limbah padat adalah 

2 % dari jumlah pengunjung dalam satu hari yakni 

± 30 pengunjung. 

 Jika diperkirakan volume bioseptictank yang 

digunakan adalah 8 m3 dengan ukuran 1,5 m x 3,5 

m x 1,9 m dengan kapasitas orang  120 

pembuangan limbah.   

c. Jaringan Air Hujan 

Air hujan yang jatuh ke atap bangunan akan 

dikumpulkan pada talang yang berujung pada 

ground tank pengumpul air hujan. Tanpa melalui 

filtrasi khusus, air hujan ini dapat langsung 

digunakan sebagai flush toilet. 

 

 

 

 

4.3.5.3. Manajemen Sampah 

Pengolahan sampah anorganik yang berasal dari 

dalam bangunan diolah dengan cara dibuang menuju 

shaft sampah yang kemudian diangkut menuju sampah 

lingkungan. Sedangkan sampah organik dari tanaman 

pada RTH dibuang menuju ke lubang biopori yang 

Ground 

Tank 

Air 

Hujan 
Toilet Talang 

skema 22. jaringan air hujan 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 
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bersifat mengkomposis dan menyuburkan media 

tanam. 

4.3.5.4. Fire Fighting System 

Sistem pemadam kebakaran pasif pada 

bangunan menggunakan tangga darurat yang menuju 

ke lobby, pintu darurat yang langsung menuju ke area 

luar bangunan, smoke detector, dan sprinkler. 

Sedangkan sistem pemadaman kebakaran aktif 

menggunakan metode APAR yang diberikan disetiap 

ruangan yang berpotensi terjadinya kebakaran. Selain 

itu, diadakan juga hydrant yang diletakkan pada setiap 

radius 30 m di luar dan di dalam bangunan. 

 

 

 

   

 

4.3.5.5. Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi bangunan asrama mahasiswa 

ini dilengkapi dengan seluruh sistem internal dan 

eksternal. Hal ini dikarenakan kontak komunikasi 

sangat penting untuk mendukung kelacaran kegiatan 

yang didominasi dari pihak luar. Sistem komunikasi ini 

skema 23. Jaringan pemadam kebakaran 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 
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menggunakan jaringan fiberoptik yang memiliki 

kecepatan transfer rate data yang cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5.6. Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal yang digunakan pada 

asrama mahasiswa ini adalah dengan tangga dan 

ramp. 

a. Tangga 

Merupakan transportasi vertikal yang paling 

umum digunakan didalam bangunan bertingkat, 

karena tidak membutuhkan energi listrik sehingga 

lebih hemat dan ramah lingkungan.   

b. Ramp 

merupakan sirkulsi vertikal dengan kemiringan 

maksimal 1:12 dengan permukaan yang rata. Ramp 

biasa digunakan sebagai sirkulasi untuk penderita 

skema 24. jaringan sistem komunikasi 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 
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disabilitas  selain itu juga bisa digunakan untuk 

mengangkut barang dari lantai satu kelantai 

berikutnya. 

4.3.5.7. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang diterapkan pada 

bangunan adalah sistem aktif dimana para security 

memantau aktivitas lapangan. Dan juga sistem 

keamanan pasif menggunakan CCTV yang dipasang 

pada ruang-ruang yang rawan terjadi ketidaktertiban. 

4.3.5.8. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan ialah 

sistem Sangkar Faraday yang memiliki jangkauan luas 

dan kemampuan pasif dalam menghantarkan ion positif 

menuju ke udara. 

4.3.5.9. Elektrikal 

Kebutuhan sumber listrik pada proyek ini berasal 

dari jaringan PLN yang dikelola pemerintah Indonesia. 

Selain jaringan PLN sebagai sumber utama, juga 

diadakan sumber listrik cadangan berupa photovoltaic 

dan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik sekunder 

pada bangunan.  
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Skema 25. Pola distribusi sumber listrik 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

4.3.6. Program Sistem Teknologi 

Teknologi yang digunakan pada bangunan asrama mahasiwa 

stikes telogorejo semarang merupakan teknologi yang berbasis 

pemanfaatan sumber daya alam pada bangunan. 

 Teknologi Panel Surya 

Merupakan sebuah teknologi yang dapat 

mengkonversi secara langsung cahaya matahari menjadi 

listrik, panel surya juga dikenal dengan fotovoltaik. Saat 

terkena paparan sinar matahari umumnya satu sel surya 

komersial menghasilkan tegangan dc sebesar 0,5 volt - 1 

volt, dan arus short-circuit dalam skala  milliampere per 

cm2. Besar tegangan dan arus yang dihasilkan tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan aplikasi, sehingga 

membutuhkan beberapa sel surya disusun secara seri 

membentuk modul surya. Satu modul surya biasanya terdiri 

Main distribution Panel (MDP) 

Sumber Listrik (PLN) 

Switch 

Control 

Trafo 

Box Meteran 

Ruangan  Ruang Sub Ditribution Panel (SDP) 

Genset  
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dari 28-36 sel surya, dan total menghasilkan tegangan dc 

sebesar 12 V dalam kondisi penyinaran standar (Air Mass 

1.5). Modul surya tersebut dapat disusun secara paralel 

atau seri untuk memperbesar total tegangan dan arus 

outputnya sesuai dengan kebutuhan daya listrik yang akan 

digunakan. 

4.3.7. Program Lokasi dan Tapak 

Lokasi  tapak : Jl. YOS Soedarso, Kelurahan Tawangsari, 

Kecamatan Semarang Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 69. Peta Kecamatan Semarang Barat (BWK III)  

Sumber : www.semarangkota.go.id, 2016 

 

 

Keterangan : 

1. Kelurahan Ngemplak Simongan 

2. Kelurahan Manyaran 

3. Kelurahan Krapyak 

4. Kelurahan Kalibanteng Kulon 

5. Kelurahan Gisikdrono 

6. Kelurahan Bojong Salaman 

7. Kelurahan Cabean 

8. Kelurahan Karangayu 

9. Kelurahan Krobokan 

10. Kelurahan Kalibanteng Kidul 

11. Kelurahan Tambakharjo 

12. Kelurahan Salaman Mloyo 

13. Kelurahan Bongsari 

14. Kelurahan Tawangmas 

15. Kelurahan Tawangsari 

16. Kelurahan Kembangarum 

 

 

Keterangan : 

17. Kelurahan Ngemplak Simongan 

18. Kelurahan Manyaran 

19. Kelurahan Krapyak 

20. Kelurahan Tambakharjo 

21. Kelurahan Kalibanteng Kidul 

22. Kelurahan Kalibanteng Kulon 

23. Kelurahan Gisikdrono 

24. Kelurahan Bongsari 

25. Kelurahan Cabean 
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Potensi Kecamatan Semarang Barat : 

 Memiliki aksesibilitas yang mudah dan memadai sebagai 

wilayah urban metropolitan berupa jalan arteri primer dan 

arteri sekunder. 

 Dekat dengan pusat kota yang memiliki fasilitas utama 

untuk perdagangan dan jasa, sehingga mempermudah 

akomodasi. 

Kendala Kecamatan Semarang Barat : 

 Tingkat kemacetan, polusi udara, dan kebisingan yang 

cukup tinggi. 

 Infrastruktur dan jaringan utilitas yang memadai masih 

belum merata. 

 Tahun 2016 banyak terjadi pembangunan fasilitas umum 

dan fasilitas sosial yang meningkatkan level urbanisme 

dan kejenuhan penduduk. 

 Merupakan daerah lereng II (kemiringan 2%-5%), 

menyulitkan aksesibilitas urban seperti sepeda dan 

pejalan kaki. 

Kelurahan Karangayu 

 Memiliki luas 66,108 ha 

 Jumlah penduduk ± 9.187 dengan kepadatan ± 139 

jiwa/ha 

 Jumlah permukiman penduduk : 1.740 
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 Jumlah sekolah dasar (SD) : 5 

 Jumlah transportasi : 

- Motor  : 610 

- Mobil  : 61 

- Taxi  : 0 

- Bus  : 0 

- Angkot  : 26 

ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Beriklim tropis lembab dengan suhu rata-rata 

berkisar antara 25°C – 34°C. 

Topografi Sebagian besar berjenis tanah keras Aluvial 

Hidromorf Grumosol (Abu-abu tua) yang memiliki 

kemiringan 2% - 15% 

Vegetasi Memiliki potensi untuk ditanami tanaman tahunan 

dan tanaman hortikultura. 

Potensi Sumber 

Air 

Sumber air bersih berasal dari PDAM 

Arah Angin Dominan arah Tenggara  Barat laut 

Keadaan 

Lingkungan 

Tapak berupa pertokoan dan berada di jalan arteri 

primer (Jl. Yos Soedarso)  

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan 

Pemerintah 

Peraturan daerah kota Semarang nomor 14 tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) kota Semarang tahun 2011-2031 dan 

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) nomor 8 

tahun 2004 tentang BWK III (Kecamatan Semarang 

Utara dan Semarang Barat) tahun 2000 – 2010. 

Regulasi KDB : max. 60% 

KLB : 2,4 

GSB Jl. YOS Soedarso : 23 m 
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Fungsi dan Hirarki  Pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa. 

 Pusat transportasi udara dan transportasi laut 

 Pusat pelayanan kota 

 Sub pusat pelayanan kota ; perdagangan dan 

jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, 

pelayanan umum 

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View View from site ; view yang terlihat dari tapak berupa 

pertokoan,kampus, rumah duka, jalan raya, dan 

permukiman penduduk. 

View to site ; view yang terlihat dari Jl. Yos Soedarso 

adalah lahan kosong, Show room, pom bensin, 

permukiman 

Topografi Relatif datar dengan kemiringan lahan 0 – 2 %. 

Air Curah hujan sebesar 126 m3 per tahun dan tingkat 

kelembaban 50% hingga 70%. Dengan periode 

bulan basah bulan November hingga bulan April. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota / 

Kawasan 

 Berada di depan jalan arteri primer (Jl. YOS 

Soedarso) 

 Terapat jaringan listrik, jaringan telepon, 

jaringan drainase tertutup, dan sampah. 

Citra Arsitektural Bangunan di sekitar tapak dominan pertokoan 

dengan style arsitektur modern. Permukiman 

penduduk disekitar jalan Puspowarno Tengah 

memiliki karakter arsitektur modern dan arsitektur 

jawa. 
 

Tabel 39. Analisis kekuatan dan amenitas eksisting tapak 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

Potensi Alternatif Tapak A : 

 Lokasi berada di jalan arteri primer dengan lebar 20 meter 

sehingga mempermudah aksesibilitas. 
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 Terletak di daerah komersial jasa dan perdagangan, 

memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan yang 

tidak disediakan didalam asrama. 

 Dekat dengan pusat wisata separang seperti PRPP, Pantai 

marina, Meero Koco, dll. Dapat digunakan untuk refreshing 

mahasiswa. 

 Memiliki vegetasi lingkungan yang memadai. 

Kendala Alternatif Tapak A : 

 Kandungan air didalam tanah yang cukup tinggi karena 

berada didaerah dekat pantai. 

Batas tapak meliputi : 

 Utara ; Lahan kosong yang diperuntukkan untuk pemakaman 

lokal penduduk setempat. 

 Timur ; Show room mitsubishi 

 Selatan ; Jalan raya arteri primer Jl. YOS Soedarso dengan 

lebar jalan 20 meter, memiliki 2 ruas dan 2 arah. 

 Barat ; Jalan Puspowarno Jl. Anjasmoro Raya, memiliki lebar 

jalan yang terjal dan 7 meter. 
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Kondisi Eksisting Tapak  

PETA EKSISTING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO EKSISTING 

 

Gambar 71. batas barat tapak (showroom mitsubishi) 

Sumber : google maps,2017 

Gambar 70. Siteplan  

Sumber : google maps,2017 
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Gambar 72. batas selatan pada tapak 

Sumber : google maps,2017 

 

 

Gambar 73. batas timur tapak 

Sumber : google maps,2017 

 

Gambar 74. batas utara pada tapak 
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Sumber : google maps,2017 

 

Gambar 75. tampak tapak 

Sumber : google maps,2017 

 

 

 

  


