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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

3.1 Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1 Studi Aktivitas 

a. Pengelompokan kegiatan 

Kegiatan yang ada di dalam International Institut of Fashion 

Mode ini dapat dilihat dari mata kuliah yang sudah ada, dan 

dibagi menjadi 4 kelompok kegiatan, yaitu: kelompok kegiatan 

utama, kelompok kegiatan pengelola, kelompok  kegiatan 

penunjang, dan kelompok kegiatan servis. 

- Kelompok kegiatan utama 

Tabel 3. 1 Pengelompokan Kegiatan Utama 

Sumber : Analisis Pribadi 

Kategori 
kegiatan 

Aktivitas Pelaku Kebutuhan 
ruang 

Sifat 
kegiatan 

Belajar 
praktek 

- Membuat 
temuan tekstil 
baru 

- Menenun 
- Gambar anatomi 
- Fashion 

sketching 
- Drapping kain 
- Membuat pola 
- Desain 

mengunakan PC 
- Rendering pola 
- Grading pola 

busana 
- Pemotongan 

pola 

Pengguna 
(mahasiswa) 

- Computer 
lab 

- Studio 
sketching 

- Sewing lab 
- Studio 

fashion 
- Pattern lab 
- Lab tekstil 
- Lab batik 
- Lab tenun 
- Ruang 

dosen 

Public  
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- Menjahit 
- Fashion show 
- Fotografi fashion 

- Mengajar 
- Mempersiapkan 

materi 
- Mengawasi 

Pengelola 
(dosen) 

Public  

Belajar 
teori 

- Mendengarkan 
materi yang 
disampaikan 

- Belajar 
- Berdiskusi 
- Tanya-jawab 

Pengguna 
(mahasiswa) 

- Kelas 
regular 

- Studio 
interactive 
class 

- Ruang 
dosen 

Public  

- Mengajar 
- Mempersiapkan 

materi 
- Mengawasi 

Pengelola 
(dosen) 

Public  

Diskusi 
kelompok 

Diskusi antar 
mahasiswa-
mahasiswa 

Pengguna 
(mahasiswa) 

- Kelas 
regular 

- Studio 
interactive 
class 

- Student 
lounge 

- Student 
center 

Semi 
public 

Asistensi Diskusi antar 
mahasiswa-dosen 

- Pengguna 
(mahasisw
a) 

- Pengelola 
(dosen) 

- Kelas 
regular 

- Studio 
interactive 
class 

- Student 
lounge 

- Student 
center 

- Ruang 
dosen 

Semi 
public 
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- Kelompok kegiatan pengelola 

Tabel 3. 2 Pengelompokan Kegiatan Pengelola 

Sumber : Analisis pribadi 

Kategori 
kegiatan 

Aktivitas Pelaku Kebutuhan 
ruang 

Sifat 
kegiatan 

Direksi & 
manajemen 

- Menerima 
tamu 

- mengambil 
keputusan 

- Direktur 
- wakil 

direktur 

- Ruang 
direktur 

- Ruang 
wakil 
direktur 

- Ruang 
rapat 

Privat 

Administras
i  

- Menyimpan 
dokumen 
penting 

- membuat 
laporan 

- mengatur 
keuangan 

- Bendahara 
- Humas  

- Ruang 
kesekretar
iatan 

- Ruang 
rapat 

- Ruang 
arsip 

Privat  

Operasional 
fasilitas 

- Maintance 
- perawatan 

barang 

- Staff teknisi 
- Staff 

kemahasisw
aan 

- Staff 
keamanan 

- Staff 
kebersihan 

- Ruang staff 
teknisi 

- Ruang staff 
kemahasis
waan 

- Ruang staff 
keamanan 

- Ruang staff 
kebersihan 

Privat  

Operasional 
pendidikan 

- Mengajar 
- istirahat 

- Dosen 
- Kepala 

jurusan 
- Rektorat 
- Kepala lab 

- Ruang 
dosen 

- Ruang 
kepala 
jurusan 

- Ruang 
kepala lab 

Semi 
public 
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- Kelompok kegiatan penunjang 

Tabel 3. 3 Pengelompokan Kegiatan Penunjang 

Sumber : Analisis Pribadi 

Kategori 
kegiatan 

Aktivitas Pelaku Kebutuhan 
ruang 

Sifat 
kegiata

n 

Kepustakaa
n buku 

- Membaca 
buku 

- mencari 
referensi 

- meminjam 
buku 

- mengembalik
an buku 

Pengguna 
(mahasiswa) 

Perpustakaa
n 

Semi 
public 

- Melayani 
peminjaman 
buku 

- memberi 
informasi 

Pengelola 
(karyawan / 
petugas 
perpustakaa
n) 

Perpustakaa
n 

Istirahat 
makan  
  

- Membeli 
makanan-
minuman 

- istirahat 

Pengguna 
(mahasiswa) 

Kantin / 
foodcourt 

Public 

- menjual 
makanan, 
minuman dan 
snack 

Pengelola 
(karyawan 
kantin) 

Kantin / 
foodcourt 

Pembayara
n 

- membayar 
biaya kuliah 

- menabung 

Pengguna 
(mahasiswa) 

Bank Public 

- melayani 
pembayaran 

- melayani 
kegiatan 
menabung 

Pengelola 
(karyawan 
bank) 

Bank 

Perbelanjaa
n 

- membeli 
kebutuhan 
kuliah, seperti 
tekstil dan 
kebutuhan 
lainnya yang 
diperlukan 

Pengguna 
(mahasiswa) 

Gallery 
fashion 

Public 
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- menjual hasil 
karya yang 
sudah dibuat 

- menjual 
berbagai 
kebutuhan 
mahasiswa 

- menjual hasil 
karya yang 
sudah dibuat 
oleh 
mahasiswa 

Pengelola 
(karyawan 
gallery) 

Gallery 
fashion 

 

- Kelompok kegiatan servis 

Tabel 3. 4 Pengelompokan Kegiatan Servis 

Sumber : analisis pribadi 

Kategori 
kegiatan 

Aktivitas Pelaku Kebutuhan 
ruang 

Sifat 
kegiatan 

Kebersihan Menjaga 
kebersihan 
seluruh area 
bangunan 

Staff 
kebersihan 

Ruang staff 
kebersihan 

Servis 

Keamanan Menjaga 
keamanan 
seluruh 
bangunan 

Staff 
keamanan 

Ruang staff 
keamanan 
Ruang 
control 

Servis  

Pemeliharaan Maintenance, 
perawatan 
barang 

Staff teknisi Ruang staff 
teknisi 
Ruang AHU 
Ruang ME 

Servis 

MCK Kegiatan ke 
toilet, buang 
air kecil, 
buang air 
besar 

Staff 
kebersihan 

Toilet / WC Servis  

 

b. Pola Aktivitas 

Kegiatan yang ada di International Institut of Fashion Mode dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa pola kegiatan, seperti : 
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- Pola kegiatan mahasiswa 

- Pola kegiatan dosen dan karyawan 

- Pola kegiatan publik 

Diagram 3. 1 Pola Kegiatan Mahasiswa 

Sumber : Analisis Pribadi 

  

• student lounge

• student center

• taman

• perpustakaan

• regular class

• interactive 
class

• studio sketching

• studio fashion

• studio pattern 
drafting

• sewing lab

• computer lab

• pattern lab

LAB Studio

Ruang 
bersama

Kelas
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Diagram 3. 2 Pola Kegiatan Dosen &Karyawan 

Sumber : analisis pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. 3 Pola Kegiatan Karyawan 

Sumber : analisis pribadi 

  

ruang 
dosen

kelas

lab

studio

perpust
akaan

ruang 
service

ruang 
rapat

service
entranc

e

kelas

lab

studio

kantin

ruang 
utilitas

genset

baseme
nt
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c. Sifat kegiatan 

Seperti yang dapat dilihat di tabel kelompok kegiatan, sifat kegiatan 

dibagi menjadi 4 kelompok sifat kegiatan, yaitu : 

Tabel 3. 5 Pembagian kegiatan berdasarkan sifat kegiatan 

Sumber : analisis pribadi 

Sifat kegiatan Kegiatan yang dilakukan 

Umum / publik - Menanyakan informasi yang terdapat 

di lobby 

- Mengunjungi beberapa kelas 

- Belajar di kelas baik teori maupun 

praktek 

- Mengunjungi event terkait fashion 

yang ada di studio fashion atau 

seminar 

- Makan minum di kantin / foodcourt 

- Membeli beberapa keperluan di 

gallery fashion 

- Mengurus administrasi di bank 

Semi publik - Diskusi dengan antar kelompok 

- Diskusi dengan dosen 
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- Membaca buku atau meminjam 

beberapa buku referensi di 

perpustakaan 

- Berinteraksi antar dosen 

Privat - Mengurus administrasi akademik 

dengan pihak pengelola 

- Rapat antar pihak pengelola dan 

kesekrestariatan 

- Mendiskusikan perkembangan 

kegiatan belajar mengajar 

Servis - Menjaga keamanan dari seluruh 

bangunan 

- Membersihkan seluruh ruangan yang 

ada di dalam International Institut of 

Fashion Mode ini 

 

3.1.2 Studi Fasilitas 

A. Pendekatan kebutuhan ruang 

Kebutuhan ruang berdasarkan analisa pelaku dan aktivitas 

dalam bangunan International Institut of Fashion Mode : 
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 Pengelola 

Tabel 3. 6 Pendekatan kebutuhan ruang berdasarkan jumlah pelaku 

Sumber : analisis pribadi 

Kebutuhan Ruang Pelaku Indoor / 

outdoor 

Ruang direktur 

(1 ruang) 

Direktur Indoor 

Ruang wakil direktur 

(2 ruang-connected) 

Wakil direktur Indoor 

Ruang kesekretariatan 

(1 ruang) 

Humas 

Bendahara 

Indoor 

Ruang manajer pengajaran 

dan akademik 

(1 ruang) 

Manajer 

Pengajaran 

dan Akademik 

Indoor 

Ruang dosen 

(1 ruang) 

Dosen Indoor 

Ruang kepala laboratorium 

(1 ruang) 

Kepala 

laboratorium 

Indoor 

Ruang staff kemahasiswaan 

(1 ruang) 

Staff 

mahasiswa 

Indoor 

Ruang staff teknisi 

(1 ruang) 

Staff teknisi Indoor 
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Ruang staff keamanan 

(1 ruang – dekat dengan 

ruang control) 

Staff 

keamanan 

Indoor & 

outdoor 

Ruang staff kebersihan 

(1 ruang) 

Staff 

kebersihan 

Indoor & 

outdoor 

Mini library 

(1 ruang) 

Karyawan 

perpustakaan 

Mahasiswa 

Dosen 

Indoor 

Regular class 

(2 ruang) 

Mahasiswa 

Dosen 

Indoor 

Interactive class 

(3 ruang) 

Mahasiswa 

Dosen 

Indoor 

Student lounge 

(1 ruang) 

Mahasiswa 

Dosen 

Indoor 

Student center 

(3 ruang) 

Mahasiswa 

Dosen 

Indoor 

Sewing lab 

(2 ruang) 

Mahasiswa 

Dosen 

Indoor 

Computer lab 

(2 ruang) 

Mahasiswa 

Dosen 

Indoor 

Pattern lab Mahasiswa Indoor 
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(2 ruang) Dosen 

Weaving lab 

(2 ruang) 

Mahasiswa 

Dosen 

Oudoor 

Kelas studio 

 

Mahasiswa 

Dosen 

Indoor 

Studio fashion Mahasiswa 

Dosen 

Indoor 

Gallery fashion Staff gallery 

Mahasiswa 

Dosen 

Indoor 

Kantin / foodcourt Staff kantin 

Mahasiswa 

Dosen 

Indoor & 

outdoor 

Bank Karyawan bank 

Mahasiswa 

Indoor 

Mushola Seluruh 

pengguna 

bangunan 

Indoor 

Ruang karyawan rumah 

tangga dan driver 

Karyawan 

Driver 

Indoor 
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B. Pendekatan jumlah pelaku 

Pendekatan jumlah pelaku dibedakan berdasarkan jenis pelaku 

pengguna bangunan, yaitu : 

Tabel 3. 7 pendekatan jumlah pelaku 

Sumber : analisis pribadi 

Pelaku pengelola Jumlah 

(orang) 

Sub total 

Pengelola : 

- Direktur 

- Wakil direktur 

- Kesekretariatan 

- Pengajaran dan 

akademik 

- Dosen 

- Kepala jurusan 

- Kepala laboratorium 

 

1 

2 

5 

4 

 

30 

3 

3 

 

Total pelaku pengelola 48 

Staff : 

- Staff kemahasiswaan 

- Staff teknisi 

- Staff keamanan 

- Staff kebersihan 

 

5 

5 

5 

5 
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Total pelaku staff 20 

Karyawan & petugas : 

- Karyawan kantin / 

foodcourt 

- Petugas 

perpustakaan 

- Karyawan gallery 

fashion 

- Karyawan bank 

- Petugas mushola 

 

5 

 

5 

5 

 

8 

2 

 

Total pelaku karyawan & pertugas 25 

Total pelaku 93 

 

 Sedangkan untuk jumlah mahasiswa yang ada di International 

Institute of Fashion Mode, bisa diasumsikan sejumlah 120-200 

mahasiswa setiap angkatannya untuk 2 progdi (menurut hasil 

survey). 

C. Studi kebutuhan luas ruang 

Kebutuhan luas ruang berdasarkan pada fungsi ruang, aktifitas 

pelaku, dan jumlah pelaku berdasarkan asumsi perancang 
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Tabel 3. 8 Besaran Ruang 

Sumber : Data Arsitektur Jilid 1 & 2 dan analisis pribadi 

Computer Lab (Kapasitas 24 Orang) 

Studi Dimensi Luas 

Belajar Praktek 8,5m x 12m 102m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Computer (Jumlah = 24) 
B = Meja dan Kursi Guru 
C = Papan Tulis 
D = Rak Almari 

- Membuat temuan 
tekstil baru 
- Menenun 
- Gambar anatomi 
- Fashion sketching 
- Drapping kain 
- Membuat pola 
- Desain mengunakan 
PC 
- Rendering pola 
- Grading pola busana 
- Pemotongan pola 
- Menjahit 
- Fashion show 
- Fotografi fashion 

 

Studio Sketching (Kapasitas 24 Orang) 

Studi Dimensi Luas 

Gambar 3. 1 Besaran Computer Lab – Kapsitas 24 orang 
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Belajar Teori 6,5m x 13m 84,5m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Siswa dan Siswi (Jumlah 
= 24) 
B = Meja dan Kursi Guru 
C = Papan Tulis 
D = Rak Almari 

- Membuat temuan 
tekstil baru 
- Menenun 
- Gambar anatomi 
- Fashion sketching 
- Drapping kain 
- Membuat pola 
- Desain mengunakan 
PC 
- Rendering pola 
- Grading pola busana 
- Pemotongan pola 
- Menjahit 
- Fashion show 
- Fotografi fashion 

 

Sewing Lab (Kapasitas 24 Orang) 

Studi Dimensi Luas 

Belajar Praktek 8,5m x 12m 102m² 

Gambar 3. 2 Besaran Studio Sketching – Kapsitas 24 orang 
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Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Sewing Lab (Jumlah = 24) 
B = Meja dan Kursi Guru 
C = Papan Tulis 
D = Rak Almari 

- Membuat temuan 
tekstil baru 
- Menenun 
- Gambar anatomi 
- Fashion sketching 
- Drapping kain 
- Membuat pola 
- Desain mengunakan 
PC 
- Rendering pola 
- Grading pola busana 
- Pemotongan pola 
- Menjahit 
- Fashion show 
- Fotografi fashion 

 

 

Studio Fashion 

Studi Dimensi Luas 

Belajar Praktek 6m x 10m 60m² 

Gambar 3. 3 Besaran Sewing Lab – Kapsitas 24 orang 
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Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Guru 
B = Papan Tulis & Panggung 
C = Rak Almari 

- Membuat temuan 
tekstil baru 
- Menenun 
- Gambar anatomi 
- Fashion sketching 
- Drapping kain 
- Membuat pola 
- Desain mengunakan 
PC 
- Rendering pola 
- Grading pola busana 
- Pemotongan pola 
- Menjahit 
- Fashion show 
- Fotografi fashion 

 

Pattern Lab (Kapasitas 24 Orang) 

Studi Dimensi Luas 

Belajar Praktek 8,5m x 12m 102m² 

 

Gambar 3. 4 Besaran Studio Fashion 
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Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Pattren Lab (Jumlah = 24) 
B = Meja dan Kursi Guru 
C = Papan Tulis 
D = Rak Almari 

- Membuat temuan 
tekstil baru 
- Menenun 
- Gambar anatomi 
- Fashion sketching 
- Drapping kain 
- Membuat pola 
- Desain mengunakan 
PC 
- Rendering pola 
- Grading pola busana 
- Pemotongan pola 
- Menjahit 
- Fashion show 
- Fotografi fashion 

 

Lab Tekstil (Kapasitas 24 Orang) 

Studi Dimensi Luas 

Belajar Praktek 8,5m x 12m 102m² 

Gambar 3. 5 Besaran Pattern Lab – Kapsitas 24 orang 
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Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Lab Tekstil (Jumlah = 24) 
B = Meja dan Kursi Guru 
C = Papan Tulis 
D = Rak Almari 

- Membuat temuan 
tekstil baru 
- Menenun 
- Gambar anatomi 
- Fashion sketching 
- Drapping kain 
- Membuat pola 
- Desain mengunakan 
PC 
- Rendering pola 
- Grading pola busana 
- Pemotongan pola 
- Menjahit 
- Fashion show 
- Fotografi fashion 

 

Lab Batik (Kapasitas 24 Orang) 

Studi Dimensi Luas 

Belajar Praktek 8,5m x 12m 102m² 

Gambar 3. 6 Besaran Lab Tekstil – Kapsitas 24 orang 
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Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Lab Batik (Jumlah = 24) 
B = Meja dan Kursi Guru 
C = Papan Tulis 
D = Rak Almari 

- Membuat temuan 
tekstil baru 
- Menenun 
- Gambar anatomi 
- Fashion sketching 
- Drapping kain 
- Membuat pola 
- Desain mengunakan 
PC 
- Rendering pola 
- Grading pola busana 
- Pemotongan pola 
- Menjahit 
- Fashion show 
- Fotografi fashion 

 

Lab Tenun (Kapasitas 24 Orang) 

Studi Dimensi Luas 

Belajar Praktek 8,5m x 12m 102m² 

Gambar 3. 7 Besaran Lab Batik – Kapsitas 24 orang 
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Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 

A = Meja dan Kursi Lab Tenun (Jumlah = 24) 
B = Meja dan Kursi Guru 
C = Papan Tulis 
D = Rak Almari 

- Membuat temuan 
tekstil baru 
- Menenun 
- Gambar anatomi 
- Fashion sketching 
- Drapping kain 
- Membuat pola 
- Desain mengunakan 
PC 
- Rendering pola 
- Grading pola busana 
- Pemotongan pola 
- Menjahit 
- Fashion show 
- Fotografi fashion 

 

  

Gambar 3. 8 Besaran Lab Tenun – Kapsitas 24 orang 
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Kelas Regular (Kapasitas 24 Orang) 

Studi Dimensi Luas 

Belajar Teori 6,5m x 13m 84,5m² 

 
 
 
 
 
 

 

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Siswa dan Siswi (Jumlah 
= 24) 
B = Meja dan Kursi Guru 
C = Papan Tulis 
D = Rak Almari 

- Mendengarkan materi 
yang disampaikan 
- Belajar 
- Berdiskusi 
- Tanya-jawab 

 

  

 

Gambar 3. 9  Besaran Kelas Regular – Kapsitas 24 orang 
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Studio Interactive Class (Kapasitas 20 Orang) 

Studi Dimensi Luas 

Belajar Teori 6m x 10m 60m² 

 
 
 
 
 
 

 

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Siswa dan Siswi 
(Jumlah = 20) 
B = Meja dan Kursi Guru 
C = Papan Tulis 
D = Rak Almari 

- Mendengarkan materi 
yang disampaikan 
- Belajar 
- Berdiskusi 
- Tanya-jawab 

 

  

Gambar 3. 10 Besaran Studio Interactive Class – Kapsitas 20 orang 
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Ruang Dosen (Kapasitas 12 Orang) 

Studi Dimensi Luas 

Belajar Teori 6m x 12m 72m² 

 
 
 
 
 

  

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Guru (Jumlah = 12) 
B = Rak Almari 
 

- Mengajar 
- Mempersiapkan materi 
- Mengawasi 

 

  

Gambar 3. 11 Besaran Ruang Dosen – Kapsitas 12 orang 
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Student Lounge (Kapasitas 24 Orang) 

Studi Dimensi Luas 

Diskusi Kelompok 6,5m x 13m 84,5m² 

 
 
 

  

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Siswa dan Siswi (Jumlah = 
24) 
B = Meja dan Kursi Guru 
C = Papan Tulis 
D = Rak Almari 

Diskusi antar 
mahasiswa-
mahasiswa 

 

  

Gambar 3. 12 Studio Lounge – Kapsitas 24 orang 
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Student Center (Kapasitas 48 Orang) 

Studi Dimensi Luas 

Diskusi Kelompok 13m x 13m 169m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Siswa dan Siswi (Jumlah = 
24) 
B = Meja dan Kursi Guru 
C = Papan Tulis 
D = Rak Almari 

Diskusi antar 
mahasiswa-
mahasiswa 

 

  

Gambar 3. 13 Student Center – Kapsitas 48 orang 
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Ruang Direktur 

Studi Dimensi Luas 

Direksi & Manajemen 4m x 4m 16m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Direktur 
B = Sofa dan Meja 
C = Rak Almari 

- Menerima tamu 
- mengambil 
keputusan 

 

  

Gambar 3. 14 Ruang Direktur 
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Ruang Wakil Direktur 

Studi Dimensi Luas 

Direksi & Manajemen 3m x 3m 9m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Direktur 
B = Rak Almari 

- Menerima tamu 
- mengambil 
keputusan 

 

  

Gambar 3. 15 Ruang Wakil Direktur 
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Ruang Rapat (Kapasitas 20 orang) 

Studi Dimensi Luas 

Administrasi 4m x 8m 32m² 

 
 
 
 

  

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Direktur 
B = Rak Almari 

- Menerima tamu 
- mengambil 
keputusan 

 

Ruang Kesekretariatan 

Studi Dimensi Luas 

Administrasi 4m x 6m 24m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. 16 Ruang Rapat (Kapsitas 20 Orang) 

Gambar 3. 17 Ruang Kesekretariatan 
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Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Kesekretariatan 
B = Rak Almari 
C = Kursi (6 Buah) 

- Menyimpan 
dokumen penting 
- membuat laporan 
- mengatur keuangan 

 

Ruang Arsip 

Studi Dimensi Luas 

Administrasi 4m x 12m   48m² 

 

  

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Arsip 
B = Rak Arsip 

- Menyimpan 
dokumen penting 
- membuat laporan 
- mengatur keuangan 

 

Ruang Staff Teknisi 

Studi Dimensi Luas 

Operasional Fasilitas 3m x 3m   9m² 

Gambar 3. 18 Ruang Arsip 
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Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Staff Teknis 
B = Rak Almari 

- Maintance 
- perawatan barang 

 

  

Gambar 3. 19 Ruang Staff Teknis 
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Ruang Staff Kemahasiswaan 

Studi Dimensi Luas 

Operasional Fasilitas 3m x 3m   9m² 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Staff Kemahasiswaan 
B = Rak Almari 

- Maintance 
- perawatan barang 

 

  

Gambar 3. 20 Ruang Staff Kemahasiswaan 
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Ruang Staff Kebersihan 

Studi Dimensi Luas 

Operasional Fasilitas 3m x 3m   9m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Staff Kebersihan 
B = Rak Almari 

- Maintance 
- perawatan barang 

 

  

Gambar 3. 21 Ruang Staff Kebersihan 
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Ruang Dosen 

Studi Dimensi Luas 

Operasional 
Pendidikan 

3m x 3m   9m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Staff Kebersihan 
B = Rak Almari 

- Mengajar 
- istirahat 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3. 22 Ruang Dosen 
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Ruang Kepala Jurusan 

Studi Dimensi Luas 

Operasional 
Pendidikan 

4m x 4m   16m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Direktur 
B = Sofa dan Meja 
C = Rak Almari 

- Mengajar 
- istirahat 

 

Ruang Kepala Lab 

Studi Dimensi Luas 

Operasional 
Pendidikan 

4m x 4m   16m² 

Gambar 3. 23 Ruang Jurusan 
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Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Direktur 
B = Sofa dan Meja 
C = Rak Almari 

- Mengajar 
- istirahat 

 

Ruang Perpustakaan 

Studi Dimensi Luas 

Perpustakaan Buku 4m x 12m   48m² 

 

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Gambar 3. 24 Ruang Kepala Lab 

Gambar 3. 25 Ruang Perpustakaan 
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Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Adminitrasi 
Perpustakaan 
B = Rak Buku 
C = Meja dan Kursi Membaca 

- Membaca buku 
- Mencari refernsi 
-  Meminjam Buku 
-  Mengembalikan Buku 

 

Ruang Kantin / Foodcourt 

Studi Dimensi Luas 

Istirahat dan Makan 23,7m x 24,8m  587,76m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Set Meja Kursi Makan Untuk 6 Orang 
B = Set Meja Kursi Makan Untuk 4 Orang 
C = Pintu Masuk 

- Membeli makan dan 
minum 
- Istirahat 

 

Ruang Bank 

Studi Dimensi Luas 

Pembayaran 4,7m x 12m  56,4m² 

Gambar 3. 26 Ruang Kantin / Foodcourt 
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Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Rak Brosur 
B = Mesin ATM 
C = Costomer Service 
D = Ruang Tunggu 
E = Teller 
F = Ruang Arsip dan Karyawan 
G = Brankas 
H = Toilet 
I = Gudang 

- Membayar biaya 
kuliah 
- Menabung 

 

Ruang Gallery Fashion 

Studi Dimensi Luas 

Pembelanjaan 46m x 10m  60m² 

Gambar 3. 27 Ruang Bank 



 
 

110 
 
 

 

 
  

Sumber Dokumen Pribadi 2017 

Perabot Aktifitas 
A = Meja dan Kursi Kasir 
B = Rak Display 
C = Papan Display dan Panggung 
D = Rak Almari 

- Membeli kebutuhan 
kuliah, seperti tekstil 
dan kebutuhan lainnya 
yang diperlukan 
-  Menjual Hasil 
Kerajinan 

  

Gambar 3. 28 Ruang Gallery Fashion 
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3.1.3 Studi Ruang Khusus 

A. Studio fashion 

 Proyek ini adalah proyek desain dari sebuah bangunan 

dengan fungsi utama edukasi di bidang fashion. Oleh karena itu, 

terdapat ruang spesifik yang hanya dimiliki oleh bangunan ini, 

seperti : 

 Studio Fashion 

Studio fashion pada International Institute of Fashion 

Mode ini, berfungsi sebagai ruang fashionshow guna 

proyek akhir para peserta didik, yang suatu waktu dapat 

digunakan sebagai kelas, jika tidak ada event 

fashionshow. Sehingga ruangan ini menggunakan sliding 

wall. 

 

 

 

 

Gambar 3. 29 Partisi Geser 

Sumber : google.com 

Nama 

Ruang 

Nama 

Perabot 

Ukuran 

(m2) 

Sirkulasi 

(%) 

Jmlh 

unit 

Jmlh 

ruang 

Total 

(m2) 

 

 

Meja 1,2 x 0,6 300 24 2 51,84 

Kursi 0,6 x 0,6 300 48 51,84 
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Studio 

Fashion 

Meja dosen 1,2 x 0,6 300 2 4,32 

Kursi dosen 0,6 x 0,6 300 2 2,16 

Lemari 1,2 x 0,6 300 2 4,32 

Jumlah 114.48 

Flow Area 30% 34.344 

Luas total 297,64 

Tabel 3. 9 Luasan ruang khusus (Studio Fashion) 

Sumber : Analisis pribadi 

3.1.4 Studi Besaran Bangunan & Lahan Parkir 

A. Studi besaran bangunan 

Berdasarkan tabel studi kebutuhan luas ruang, dan pendekatan 

kebutuhan ruang yang bergantung pada pola aktvitas & jumlah 

pelaku. Dapat terbentuk tabel studi besaran bangunan sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 10 Kebutuhan Total Luas Bangunan 

Sumber : anlisis pribadi berdasarkan besaran ruang 

Nama ruang Jumlah ruang Luas ruang Luas total 

Ruang direktur 1 ruang 16 m2 16 m2x1 ruang = 
16 m2 

Ruang wakil 
direktur 

2 ruang 9 m2 9 m2 x 2 ruang = 
18 m2 

Ruang 
keskretariatan 

1 ruang 24 m2 24 m2 x 1 ruang 
= 24 m2 

Ruang pengajaran 1 ruang  28 m2 35 m2 x 1 ruang 
= 28 m2 

Ruang rapat 1 ruang 32 m2 32 m2 x 1 ruang 
= 32 m2 

Ruang arsip 1 ruang 48 m2 48 m2 x 1 ruang 
= 48 m2 
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Ruang dosen 1 ruang 
bersekat, 20 
dosen 

9 m2 x 30 
dosen = 270 
m2 

270 m2 x 1 ruang 
= 270 m2 

Ruang kepala 
jurusan 

5 ruang 16 m2 16 m2 x 5 ruang 
= 80 m2 

Ruang kepala lab 2 ruang dan 1 
ruang staff 
pengurus lab 

16 m2 16 m2 x 3 ruang 
= 48 m2 

Ruang staff teknisi 2 ruang 9 m2 9 m2 x 2 ruang = 
18 m2 

Ruang staff 
kemahasiswaan 

5 ruang 9 m2 9m2 x 5 ruang = 
45 m2 

Ruang staff 
kebersihan 

5 ruang / 5 
lantai 

9 m2 9m2 x 5 ruang = 
45 m2 

Mini library 1 ruang 48 m2 48 m2 x 1 ruang 
= 48 m2 

Computer lab 
( kapasitas 24 
orang ) 

2 ruang 102 m2 102 m2 x 2 ruang 
= 204 m2 

Studio sketching ( 
kapasitas 24 orang 
) 

2 ruang 84,5 m² 84,5 m² x 2 ruang 
= 169 m2 

Sewing lab 
( kapasitas 24 
orang ) 

2 ruang 102 m2 102 m2 x 2 ruang 
= 204 m2 

Pattern lab 
( kapasitas 24 
orang ) 

2 ruang 102 m2 102 m2 x 2 ruang 
= 204 m2 

Weaving lab 
( kapasitas 24 
orang ) 

2 ruang 84,5 m² 84,5 m² x 2 ruang 
= 169 m2 

Lab tekstil 
( kapasitas 24 
orang ) 

2 ruang 102 m2 84,5 m² x 2 ruang 
= 169 m2 

Kelas regular 
( kapasitas 24 
orang ) 

2 ruang 84,5 m² 84,5 m² x 2 ruang 
= 169 m2 

Studio interactive 
class 
( kapasitas 20 
orang )  

3 ruang 60 m2 60 m2 x 3 ruang 
= 180 m2 

Student lounge 
( kapasitas 24 
orang ) 

1 ruang  84,5 m² 84,5 m² x 1 ruang 
= 84,5 m² 
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Student center 
( kapasitas 48 
orang ) 

1 ruang 169 m2 169 m2 x 1 ruang 
= 169 m2 

Studio fashion 1 ruang, yang 
dapat 
dijadikan 2 
ruang 

338 m2 338 m2 x 1 ruang 
= 338 m2 

Gallery fashion 1 ruang 60 m2 60 m2 x 1 ruang 
= 60 m2 

Kantin / foodcourt  1 ruang 587,76 m2 587,76 m2 x 1 
ruang = 587,76 
m2 

Bank 1 ruang 56,4 m2 56,4 m2 x 1 ruang 
= 56,4 m2 

Total 3.483,66 m2 

 

B. Studi lahan parkir 

Total pengelola dan karyawan / staff International Institute of 

Fashion Mode ini sejumlah 93 orang. Area parkir yang dibutuhkan 

oleh pengelola dan karyawan / staff : 

Pengendara mobil (60%) 60% x 93 orang = 56 orang 

Pengendara motor (40%) 40% x 93 orang = 37 orang 

 Mobil 

Lp = A x Lpmo 

Lp = 56 x 15 m2 

Lp = 840 m2 

Keterangan : 

Lp = luas kebutuhan parkir 

A = jumlah kendaraan 

Lpmo = luas kebutuhan parkir 1 mobil 
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 Motor 

Lp = A x Lpmt 

Lp = 37 x 2 m2 

Lp = 74 m2 

Keterangan : 

Lp = luas kebutuhan parkir 

A = jumlah kendaraan 

Lpmt = luas kebutuhan parkir 1 motor 

Total mahasiswa per angkatan 120-200 orang, di asumsikan 

jumlah mahasiswa terbanyak yaitu 200 orang. Dan dihitung 

selama 4 tahun ke depan, karena program D4. Jadi, asumsinya 

800 orang. Area parkir yang dibutuhkan oleh mahasiswa : 

Pengendara mobil (40%) 40% x 800 orang = 320 orang 

Pengendara motor (50%) 50% x 800 orang = 400 orang 

Pejalan kaki/angkutan umum 

(10%) 

10% x 800 orang = 80 orang 

 Mobil 

Lp = A x Lpmo 

Lp = 320 x 15 m2 

Lp = 4800 m2 

Keterangan : 

Lp = luas kebutuhan parkir 
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A = jumlah kendaraan 

Lpmo = luas kebutuhan parkir 1 mobil 

 Motor 

Lp = A x Lpmt 

Lp = 400 x 2 m2 

Lp = 800 m2 

Keterangan : 

Lp = luas kebutuhan parkir 

A = jumlah kendaraan 

Lpmt = luas kebutuhan parkir 1 motor 

Total luas kebutuhan parkir bangunan 

LPT = Lp motor + Lp mobil + SIR x (Lp motor + Lp mobil) 

LPT = 874 m2 + 5.640 m2 + 70% x (874 m2 + 5.640 m2) 

LPT = 6.514 m2 + 4.559,8 m2 

LPT = 11.073,8 m2 

Keterangan : 

Lp motor = luas kebutuhan parkir total motor 

Lp mobil = luas kebutuhan parkir total mobil 

LPT = luas kebutuhan parkir total 

SIR = kebutuhan sirkulasi 
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Catatan : 

70% karena kendaraan membutuhkan banyak pergerakan 

3.2 Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1 Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

Proyek desain ini merupakan desain bangunan dengan fungsi 

edukasi yang nantinya akan digunakan oleh banyak orang, sehingga 

sistem struktur dari bangunan ini harus di desain dengan baik agar 

tetep kokoh, kuat dan stabil. Sistem struktur pada bangunan ini 

sebenarnya tidak hanya untuk membuat bangunan menjadi kuat dan 

stabil saja, tetapi juga bisa diekspose agar sekaligus menjadi elemen 

estetis dari bangunan tersebut. Besar dan ketinggian bangunan 

adalah medium rise building. Sistem struktur pada bangunan terbagi 

menjadi 3 bagian, yaitu struktur rangka (frame structure) dengan 

perkuatan core karena mobilitas yang cukup tinggi struktur tengah, 

struktur bawah dan struktur atas. 

A. Struktur tengah 

Struktur ini merupakan struktur yang ada di atas tanah dan 

merupakan struktur penyalur beban dari atap ke struktur 

bawah. Beberapa dari struktur tengah ini bisa diekspose 

untuk sekaligus menjadi sebuah elemen estetis. 
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Tabel 3. 11 Struktur Inti 

Sumber : google.com 

Upper structure 

Sistem rangka 

 

 Merupakan sistem 

struktur yang umum 

digunakan pada 

bangunan 

 Berisis kolom dan 

balok beton 

 Dipastikan 

strukturnya grid 

Kelebihan Kekurangan 

- Lebih grid 

- Material homogeny, yaitu cor 

beton 

- Tidak membutuhkan tenaga ahli 

- Pengerjaan yang cepat 

- Biayanya tidak mahal 

- Tidak kuat dalam 

menghadapi gaya 

lateral bila diterapkan 

pada high rise 

building 

- Bentuknya kaku (sulit 

dimodifikasi) 

Sistem struktur dinding pendukung 

sejajar (parallel bearing walls) 

Sistem ini terdiri dari unsur 

bidang vertical yang 

diperkuat dengan berat 

dinding itu sendiri, sehingga 

mampu menahan gaya 

aksial lateral secara efisien. 

Sistem struktur dinding 

sejajar ini digunakan pada 

bangunan-bangunan 

apartemen yang tidak 
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membutuhkan 

membutuhkan ruang bebas 

yang luas dan sistem 

mekanisnya tidak 

memerlukan struktur inti. 

Sistem struktur inti dan dinding 

pendukung (core dan bearing walls) 

 

Sistem ini berupa bidang 

vertical yang membentuk 

dinding luar dan 

mengelilingi sebuah struktur 

inti. Hal ini memungkinkan 

ruang interior terbuka yang 

bergantung pada 

kemampuan bentangan dari 

struktur lantai. Sistem ini 

memuat sistem-sistem 

transportasi mekanis 

vertical serta menambah 

kekakuan bangunan. 

Sistem struktur boks berdiri sendiri 

(self supporting boxes) 

Sistem ini merupakan unit 

tiga dimensi prefabrikasi 

yang menyerupai bangunan 

dinding pendukung yang 

diletakan di suatu tempat 

dan di gabung dengan unit 

lainnya. Sebagai contoh 
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boks-boks ini di tumpuk 

seperti bata dengan pola 

“English Bond” sehingga 

tersusun seperti balok 

dinding berselang seling. 

Sistem struktur plat terkantilever 

(cantilever slab) 

 

Pemikulan plat lantai dari 

sebuah inti pusat akan 

memungkinkan ruang 

bebas kolom yang batas 

kekuatan platnya adalah 

batas besar ukuran 

bangunan. Sistem ini 

memerlukan banyak besi, 

terutama apabila proyeksi 

pelat sangat besar. 

Kekuatan plat dapat 

ditingkatkan dengan 

menggunakan teknik-teknik 

pratekan. 

Sistem struktur plat rata (flat slab) Sistem ini terdiri dari bidang 

horizontal yang umumnya 

adalah plat lantai beton 

tebal dan rata yang 

bertumpu pada kolom. 

Apabila tidak terdapat 
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penebalan plat pada bagian 

atas kolom, maka sistem ini 

dikatakan sistem plat rata. 

Pada kedua sistem ini tidak 

terdapat balok yang dalam 

(deep beam) sehingga 

tinggi lantai bisa minimum. 

Sistem struktur interspasial 

(interspasial) 

 

Sistem struktur rangka 

tinggi selantai yang 

terkantilever diterapkan 

pada setiap lantai antara 

untuk memungkinkan ruang 

fleksibel di dalam dan di 

atas rangka. Ruangan yang 

berada di dalam lantai 

rangka di atasnya dapat di 

gunakan sebagai wadah 

untuk kegiatan aktivitas 

lainnya. 

Sistem struktur gantung (suspension) Sistem ini dapat 

memungkinkan 

penggunaan beban secara 

efisien dengan 

menggunakan 

penggantungan sebagai 

pengganti kolom untuk 

memikul beban lantai. 
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kekuatan unsur tekan pada 

sistem ini harus dikurangi 

sebab adanya bahaya 

tekuk, berbeda dengan 

unsur tarik yang dapat 

mendaya gunakan 

kemampuan secara 

maksimal. Kabel-kabel ini 

dapat meneruskan beban 

gravitasi ke rangka di 

bagian atas yang 

terkantilever dari inti pusat. 

 

B. Struktur Bawah 

 Struktur ini merupakan struktur yang berada di dalam 

tanah dan berfungsi untuk menahan seluruh beban 

bangunan. Semua beban yang ada di atasnya disalurkan 

ke struktur bawah dan kemudian disalurkan lagi ke tanah. 

Tabel 3. 12 Struktur Bawah 

Sumber : google.com 

Sub structure 

Pondasi tiang pancang Digunakan bila tanah keras 

sangat dalam. Pondasi ini 

paling sering digunakan 

oleh bangunan-bangunan 

bertingkat banyak. 
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Kelebihan kekurangan 

- Berdiameter lebih kecil namun 

tetap kuat 

- Oleh karena kedalamnnya yang 

fleksibel, pondasi ini dapat 

menembus kedalaman yang 

sangat dalam 

- Pembuatan pile precast sehingga 

dapat mengurangi waktu 

pembuatan pondasi 

- Dapat menimbulkan 

bising dan getaran 

sehingga 

mengganggu 

lingkungan sekitar 

saat melakukan 

pemancangan 

Pondasi sarang laba-laba 

 

Digunakan pada bangunan 

di tanah lunak dengan tinggi 

2-10 lantai. Sistem pondasi 

pertama di dunia yang 

mampu memaksa tanah 

berfungsi sebagai struktur 

(www.bic.web.id) 

Kelebihan Kekurangan 
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- Tahan gempa namun tetap solid 

- Konstruksi tanah ramah 

lingkungan dan lebih murah serta 

hemat waktu 

- Konstruksi hanya dengan 

menggunakan plat beton mutu K-

225 yang dibawahnya dilakukan 

oleh rib-rib tegak dan tipis dan 

relatif tinggi (50-150cm) 

- Bentuknya yang 

terlihat rumit 

- Tidak bisa menopang 

bangunan di atas 10 

lantai 

Pondasi footplate 

 

 Merupakan pondasi 

setempat dengan 

material tulangan besi 

dan cor 

 Cocok untuk 

bangunan 2-3 lantai 

Kelebihan Kekurangan 

- tidak butuh galian terlalu dalam 

- tidak perlu tenaga khusus 

- bisa digunakan untuk tanah yang 

bergerak 

- pengerjaan cepat 

- hanya bisa 

diterapkan pada 

bangunan 2-3 lantai 
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Pondasi bored pile 

 

 pondasi yang 

digunakan untuk 

bangunan tinggi 

 material yang 

digunakan adalah 

tulangan besi dan cor 

beton 

 pengerjaannya harus 

dimasukkan ke dalam 

tanah sampai 

menemui tanah keras 

Kelebihan Kekurangan 

- lebih kuat menahan beban 

bangunan tinggi karena 

kedalaman pondasi cukup dalam 

sampai tanah keras 

- materialnnya homogeny dengan 

sloof 

- dapat diterapkan pada lahn yang 

konturnya cukup curam 

- biaya yang mahal 

- butuh tenaga ahli 

untuk mengerjakan 

pondasi ini 

Dinding penahan tanah  biasa digunakan 

untuk dinding 

basement 

 bisa menggunakan 

material batu kali 

ataupun cor beton 
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Kelebihan Kekurangan 

- bisa diterapkan pada lahan 

berkontur 

- memiliki kekuatan yang baik dalam 

menahan beban tanah yang ada di 

samping ataupun di atasnya (pada 

basement) 

- biayanya mahal 

- perlu diberikan 

proteksi khusus, 

terutama agar kedap 

air 

 

C. Struktur lantai 

Tabel 3. 13 struktur plat lantai 

Sumber : google.com 

Material plat lantai 

Plat beton Merupakan plat lantai yang 

banyak digunakan pada 

bangunan umum. Plat lantai 

ini dipasang tulangan besi 

pada kedua arahnya dan 

tulangan silang untuk 
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menahan momen tarik serta 

lentur 

Kelebihan beton Kekurangan beton 

- Tidak mudah terbakar 

- Kedap air 

- Dapat dipasangi finishing lantai 

seperti keramik / parket kayu 

- Tahan lama 

- Butuh pengerjaan 

yang lebih lama 

- Beban yang lebih 

berat 

- Biaya yang lebih 

mahal karena harus 

menggunakan 

bekisting saat proses 

cor 

Plat lantai baja Biasanya digunakan untuk 

bangunan yang material 

utamanya menggunakan 

material baja agar sistem 

strukturnya menjadi 

homogen 

Kelebihan baja Kekurangan baja 

- Proses pengerjaan yang lebih 

cepat karena hanya dilas 

- Bisa ditutup dengan finishing 

sesuai desain 

- Tidak optimal bila 

digabungkan dengan 

material lain seperti 

beton 

- Butuh tenaga ahli 

Metode struktur plat lantai 

Konvensional Merupakan metode yang 

banyak digunakan pada 

umumnya. Menggunakan 
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bekisting sebagai batas 

pengecoran yang langsung 

dilakukan ditempat 

Kelebihan konvensional Kekurangan konvensional 

- Tidak memerlukan tenaga ahli - Metode ini memakan 

waktu yang lama dan 

biayanya lebih besar 

Half slab Merupakan metode seperti 

metode konvensional, hanya 

saja ada sebagian plat lantai 

yang sudah dikerjakan 

dengan sistem precast 

sehingga sebagian plat lantai 

tinggal dipasang di lokasi 

proyek. Sedangkan sebagian 

lagi dikerjakan langsung di 

lapangan. 

Kelebihan half slab Kekurangan half slab 

- Waktu yang lebih cepat dan biaya 

yang lebih murah karena 

penghematan bekisting 

- Tidak dapat dilakukan 

di semua area 

bangunan, contoh 

area toilet (untuk 

menghindari 

kebocoran di 

dalamnya) 

Full precast Merupakan metode dengan 

pengerjaan paling cepat 



 
 

129 
 
 

karena semua plat lantainya 

dibuat di pabrik. 

Kelebihan full precast Kekurangan full precast 

- Memiliki waktu pengerjaan yang 

paling cepat 

- Harus menggunakan 

alat berat untuk 

mengangkat plat 

lantai tersebut 

Bondex Merupakan metode yang 

mengganti tulangan bawah 

dengan plat bondex 

Kelebihan bondex Kekurangan bondex 

- Menghemat besi tulangan dan 

bekisting pada proyek 

- Tulangan atas bisa menggunakan 

wiremesh sehingga 

pemasangannya bisa menjadi 

lebih cepat 

- Plat lantai yang akan digunakan 

untuk struktur lantai bangunan ini 

kemungkinan besar adalah beton. 

Sistem pembelokan pada 

bangunan juga tetap 

menggunakan balok induk dan 

balok anak sehingga proses 

pengerjaannya tidak memerlukan 

tenaga ahli 

- Pemasangan butuh 

ketelitian 
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3.2.2 Studi Sistem Utilitas 

Sistem utilitas terbagimenjadi 2 : mekanikal dan elektrikal. Mekanikal 

adalah hal yang berhubungan dengan hal-hal mekanis, seperti 

transportasi vertical, proteksi kebakaran dan sistem air. Berbeda 

dengan elektrikal yang lebih berkaitan dengan listrik, seperti 

penerangan, penghawaan (alami maupun buatan), dan automatisasi 

bangunan seperti sensor pintu otomatis, fire detector dan sleep timer 

pada lift. 

A. Sistem pencahayaan 

Pencahayaan yang ada pada bangunan ini dapat dibagi 

menjadi 2 jenis, yaitu : 

 Pencahayaan alami 

Penerapan pencahayaan alami di desain 

menggunakan jendela pada dinding dan skylight 

pada atap. Desain dari bangunan ini sendiri harus 

mendukung pemasukan cahaya alami ke dalam 

bangunan, seperti layout ruangan kelas single 
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koridor, penggunaan material transparan, dll. Jika 

menggunakan pencahayaan alami, perancang  

Gambar 3. 30 Pencahayaan Alami pada medium rise building 

Sumber : google.com 

harus memikirkan sun shading pada desain, agar 

pengguna bangunan merasa nyaman. 

Penggunaan pencahayaan alami di dalam 

bangunan institute ini, tidak dapat dipakai di semua 

ruang, karena ada beberapa ruang tertentu yang 

tidak dapat dimasuki cahaya alami melalui jendela, 

untuk menjamin kesterilan tekstil dan ruangan itu 

sendiri, dan juga beberapa ruangan yang butuh 

cahaya yang fokus. Seperti; studio fashion, gallery 

fashin dan berbagai laboratorium. 

 Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan diperlukan dalam desain 

bangunan ini, karena pada ruang-ruang tertentu 

sesuai dengan kebutuhan ruang, juga diperlukan 
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penerangan yang optimal sehingga tidak cukup jika 

hanya memanfaatkan pencahayaan alami. Dan 

kondisi bangunan pada saat malam hari juga harus 

dipikirkan dalam desain perancangan. 

 Sesuai dengan kebutuhan ruang yang sudah 

terbentuk, kebutuhan jenis lampu setiap ruang pasti 

berbeda.  

Intensitas cahaya yang dibutuhkan setiap ruang 

Nama ruang Persyaratan desain 

Kelas regular Standar intensitas 250 lux, warna 
cool white 

Studio fashion Standar intensitas 250 lux, warna 
cool white 

Laboratorium Standar intensitas 500 lux, warna 
cool white 

Student lounge & student center Standar intensitas 200 lux, warna 
cool white 

Hall Standar intensitas 200 lux, warna 
cool white 

Mushola Standar intensitas 200 lux, warna 
cool white 

Bank Standar intensitas 350 lux, warna 
cool white 

Perpustakaan Standar intensitas 300 lux, warna 
cool white 

Kantin / foodcourt Standar intensitas 200 lux, warna 
warm white 

Gallery fashion Standar intensitas 250 lux, warna 
warm white 

Pencahayaan buatan yang dapat digunakan 

Jenis lampu Keterangan Aplikasi Gambar 

Down light Jenis lampu yang 
digunakan dapat 
berupa 
incandescent & 
fluorescent 

Gallery fashion, 
selasar/koridor, 
studio fashion / 
catwalk 

 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiry9XF7YDWAhUJo5QKHcvqCmQQjRwIBw&url=http://excelllighting.com/retail/products/fluorescent-lighting/electronic-t8-fluorescent-batten-flt8136ed-crompton-lighting/&psig=AFQjCNFMrVQ-JoXM4Dh1BBqTxIdVZxBqGQ&ust=1504246522673913
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Spot ight 
(halogen) 

Jenis 
penyinarannya 
fleksibel dapat 
diarahkan ke 
bidang yang 
dikehendaki. 

Studio fashion / 
catwalk, etalase 
toko, gallery 
fashion 

 

Lampu TL  Cahaya yang 
diberikan 
dapat merata 
dalam 
ruangan 

 Lampu ini 
digunakan 
pada fasilitas 
pendidikan 

Ruang kelas 
regular, ruang 
studio, ruang 
laboratorium, 
ruang kerja, 
ruang kantor 

 

Lampu LED 
strip 

Teknologi baru 
dari lampu selang 
yang lebih terang, 
Lebih mudah 
dalam 
instalasinya. 
Umumnya 
digunakan untuk 
drop celling dan 
bagian-bagian 
lain yang memiliki 
bentuk yang 
melengkung. 

Stage pada 
studio fashion / 
catwalk, etalase 
toko, gallery 
fashion 

 

Lighting 
exterior 

Sebagai 
penerangan 
ruang luar 

Taman, parkir 
dan lingkup 
tapak 

 

Task lighting (pencahayaan khusus / yang digunakan sewaktu-waktu) 

Lampu hias  Sebagai 
ornament 
yang 
mempercantik 
interior 

 Memberi 
kesan tertentu 
untuk ruangan 

Etalase toko, 
gallry fashion, 
ornament 
dinding 

 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJhvnq8IDWAhXBGZQKHQcACLwQjRwIBw&url=http://www.bintangandalan.com/jual-blower-explosion-proof.php&psig=AFQjCNGi1iQfjJUwWgRE9V-ywzjn6wtyNg&ust=1504248569590983
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbwcG79IDWAhUKGpQKHTiiD-MQjRwIBw&url=https://www.blibli.com/jual/lampu-taman&psig=AFQjCNETN5OOeirbwm4cB6ypTtVxYcJUQw&ust=1504249562398592
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Lampu baca Sebagai 
penerang dalam 
membaca buku / 
bekerja 

Ruang kerja / 
kantor 

 

Tabel 3. 14 Pencahayaan Buatan 

Sumber : https://www.slideshare.net/Arif211194/metode-
darisistempencahayaanbuatansni2001 

 

B. Sistem penghawaan 

Penghawaan yang ada dalam suatu bangunan juga bisa 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu:  

Penghawaan alami di dalam bangunan institute ini, tidak 

dapat diterapkan di semua ruangan, karena ada beberapa 

ruang tertentu yang tidak dapat dimasuki penghawaan alami 

melalui jendela, untuk menjamin kesterilan tekstil dan 

ruangan itu sendiri. Seperti; studio fashion, gallery fashin dan 

berbagai laboratorium. 

 Penghawaan alami  

Penghawaan alami ini sebisa mungkin dimiliki oleh 

desain dari bangunan tersebut, contohnya adalah 

menghadirkan cross ventilation, baik yang secara 

horizontal ataupun vertical. Untuk cross ventilation 

yang horizontal, angin diharapkan dapat masuk dari 

https://www.slideshare.net/Arif211194/metode-darisistempencahayaanbuatansni2001
https://www.slideshare.net/Arif211194/metode-darisistempencahayaanbuatansni2001
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNp5uA-YDWAhXCHJQKHQYKBA4QjRwIBw&url=https://id.aliexpress.com/popular/lamp-reading-wall-lamps.html&psig=AFQjCNFKbLTyOTSAW_T5C3n9AgBpeD37hg&ust=1504250777476343
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bukaan yang satu kemudian keluar ke bukaan yang 

berada di sisi lain dari dinding bangunan. Dengan 

adanya cross ventilation tersebut, maka keadaan 

ruangan yang dilalui tidak akan menjadi pengap 

karena selalu ada pertukaran udara. 

Sedangkan untuk cross ventilation vertical, angin  

Gambar 3. 31 Cross ventilation pada medium rise building 

Sumber : google.com 

diharapkan masuk melalui bukaan yang lebih rendah 

kemudian menuju ke bukaan yang lebih tinggi. 

Prinsipnya adalah udara dingin memiliki tekanan 

yang tinggi sehingga menjadi berat. Karena berat 

udara dingin selalu ada dibawah sedangkan udara 

yang panas memiliki tekanan yang rendah dan ringan, 

sehingga selalu naik ke atas. Jika kita merencanakan 

void bangunan, maka akan terjadi stake effect (efek 

cerobong asap) dan pergerakan udara sangat cepat. 

 Penghawaan buatan 
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Jenis penghawaaan buatan yang bisa diterapkan 

dalam bangunan ini bisa berbentuk macam-macam, 

antara lain:  

- Exhaust fan Membantu mengeluarkan udara 

pembuangan dan udara panas ke luar 

ruangan. 

- Intake fan Memiliki fungsi yang berkebalikan 

dari exhaust fan, yaitu memasukkan udara 

segar ke dalam ruangan. 

- Curtain air Berfungsi sebagai sebuah barrier 

dari angin yang tidak memungkinkan hewan-

hewan kecil, seperti lalat / lebah untuk masuk 

ke dalam bangunan. 

- AC split Merupakan system pendingin udara 

yang berupa 1 AC dilengkapi dengan 1 mesin 

outdoor sehingga cocok untuk ditempatkan di 

ruangan-ruangan yang tidak memiliki luas 

terlalu besar, seperti ruang kelas dan 

laboratorium. System AC ini sudah mengalami 

perkembangan teknologi menjadi lebih baik, 

seperti teknologi inverter. 

Keunggulan dari teknologi inverter antara lain: 



 
 

137 
 
 

- Waktu yang lebih cepat untuk mencapai suhu 

ruangan yang diinginkan 

- “Tarikan” AC yang menggunakan teknologi 

inverter 1/3 lebih rendah dari yang tidak 

menggunakannya. 

- Lebih hemat energi dan ruang karena 

teknologi ini 

- menggunakan sumber daya yang 30% lebih 

kecil dibandingkan AC biasa. 

- Dapat menghindari beban yang berlebihan 

pada saat AC dijalankan 

- Fluktuasi temperatur hampir tidak terjadi 

- AC central Bangunan untuk fungsi edukasi ini 

jarang menggunakan AC jenis ini sebagai 

pendingin ruangan. Ada beberapa mesin yang 

digunakan untuk membantu menjalankan 

fungsi AC sentral ini, yaitu: 

- Cooling tower. Mendinginkan air panas dari 

kondensor dengan dikontakan langsung 

dengan udara secara konveksi paksa 

menggunakan fan. 

C. Sistem proteksi kebakaran 
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Proteksi kebakaran ini juga disesuaikan dengan desain 

dari bangunan ini, sehingga ada beberapa system 

yang bisa digunakan, seperti: 

Pemadam kebakaran dibagi menjadi 2 

Listrik 

Tekstil 

 System pasif 

- Pemilihan bahan yang akan digunakan dalam 

bangunan harus tahan terhadap api terutama 

bahan yang digunakan pada jalur evakuasi 

dalam bangunan. Hal tersebut dilakukan agar 

ada jeda waktu bagi pengguna bangunan 

untuk mencapai akses tangga darurat. 

- Pada beberapa bagian bangunan yang 

menuju ke arah tangga darurat diberikan 

petunjuk arah berupa tulisan dengan 

ketinggian huruf minimal 15 cm yang menyala 

sehingga tidak sulit untuk ditemukan. 

 

- Pintu darurat yang tahan api sekurang-

kurangnya 2 jam sehingga bisa menahan api 

tidak masuk ke dalam ruang tangga darurat. 

Pintu tersebut juga harus memiliki arah 
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bukaan ke arah tangga darurat sehingga 

antrian orang-orang yang panic hanya harus 

mendorong pintu tersebut. 

- Ruang tangga darurat yang disediakan oleh 

pihak bangunan tersebut harus langsung 

menuju ke luar gedung sehingga tidak 

membuat orang-orang tambah panic. Bahan 

yang digunakan sebagai lingkup tangga 

darurat tersebut bisa menggunakan bahan 

yang tidak mudah terbakar, seperti beton. 

 

 System aktif 

- Dry Chemical powder 

Jenis Agent ini digunakan untuk api kelas A, 

B, dan C. Zat yang digunakan disebut mono 

ammonium phosphate. Zat kimia ini tidak 

bersifat konduktif dan sedikit bersifat korosif 

dalam keadaan lembab. Fire extinguisher 

dengan agent ini biasanya digunakan di 

gedung sekolah, perkantoran, rumah sakit, 

dan perumahan. Penggunaan APAR dry 

chemical powder yang tepat diruang, sebagai 

berikut : 
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 Ruangan Kantor, Koridor, Tangga, 

Lobby, Setiap Sudut Lantai Gedung 

(dengan Jarak per 20 Meter) 

 Gudang Plastik, Kayu, Kertas, Tekstil 

 Gudang Minyak, Bensin, Solar, Oli 

 Area Pabrik 

 Pos Security 

 Setiap Lantai Ruko 

 Pom Bensin 

- Carbon diokasida (CO2) 

Cara kerja bahan pemadam api atau agent ini 

adalah dengan "menghilangkan" oksigen 

sehingga api berhenti membakar, namun 

memiliki batas-batas tertentu. Fire 

extinguisher karbon dioksida sangat ramah 

lingkungan dan tidak meninggalkan residu. 

Biasanya digunakan di tempat-tempat yang 

sensitif dengan kontaminasi seperti ruang 

komputer, laboratorium, tempat 

penyimpanann makanan, dan sebagainya. 

Pemadam ini digunakan untuk api kelas B dan 

C. Keuntungan Bahan Pemadam Api CO2 
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1. Merupakan gas yang tidak dapat 

mengalirkan arus listrik dan tidak 

menyebabkan karat. 

2. Dapat disimpan di dalam tabung – 

tabung gas yang terbuat dari baja, 

sehingga mudah disiapkan pada 

ruangan – ruangan yang sempit. 

3. CO2 yang disimpan di dalam tabung 

dapat digunakan berulang kali sesuai 

dengan kebutuhan. 

4. Dapat digunakan untuk pemadaman 

api secara otomatis ( pada instalasi 

tetap / CO2 sistem ). 

Kerugian Bahan Pemadam CO2 Pada 

konsentrasi tertentu gas CO2 dapat 

membahayakan manusia, oleh karena itu 

pemadaman di dalam ruangan petugas harus 

memakai masker dan alat bantu pernafasan. 

1. Kurang efektif digunakan di ruang 

terbuka, pada waktu menggunakan CO2 

di dalam ruangan tertutup harus 

dinyakinkan dahulu bahwa tidak ada 
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orang atau korban yang masih berada di 

dalam ruangan tersebut. 

Penggunaan APAR CO2 yang tepat di ruang, 

sebagai berikut : 

 Restoran 

 Laboratorium 

 Rumah Sakit, Klinik, Apotik 

 Ruang Genset 

 Pom Bensin 

 Ruang Komputer, Server, Elektronik 

- Foam atau busa 

Fire extinguisher dengan agent foam atau 

busa bekerja dengan mengapung di atas api 

yang berkobar agar api bisa lebih dikendalikan 

dan mencegah terjadinya percikan. Biasanya 

digunakan di garasi, perumahan, kendaraan, 

dan workshop. Cocok digunakan untuk api 

kelas A dan B. jangan menggunakan APAR 

jenis foam ini untuk memadamkan Api Kelas C 

(Listrik, Komputer, Server,  Elektronik) 

karena menghantar arus listrik (konduktif). 
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penggunaan APAR jenis foam ini dapat 

digunakan di ruang, sebagai berikut : 

 

 Gudang Plastik, Kayu, Kertas, Tekstil 

 Gudang Minyak, Bensin, Solar, Oli 

 Dapur Restoran 

 

- Smoke detector yang memiliki kepekaan tinggi 

terhadap asap yang ada di dalam ruangan. 

Dari adanya asap tersebut, maka alarm pun 

akan berbunyi sehingga menandakan bahwa 

terjadi kebakaran di ruangan tersebut. 

- Fire detector merupakan alat yang bisa 

mendeteksi suhu panas di dalam ruangan 

sehingga bisa membunyikan alarm jika sudah 

melebihi batas yang ditentukan. 

- Sprinkler merupakan alat yang mampu 

mengeluarkan air setelah menerima sinyal 

dari smoke detector dan fire detector bahwa 

sudah terjadi kebakaran di gedung tersebut. 

Untuk bangunan komersial ini, sebisa 

mungkin memiliki 1 sprinkler di setiap 12m2. 
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- Portable fire extinguisher yang diletakkan 

pada beberapa sudut ruangan dalam 

bangunan tersebut. Tujuannya adalah 

bisadigunakan di saat awal oleh pengguna 

maupun pengelola bangunan apabila terjadi 

kebakaran di bangunan tersebut. - Fire 

hydrant merupakan alat yang terdiri dari box 

hydrant dan pole hydrant. Letaknya berada di 

luar bangunan tetapi tetap di dalam lahan 

bangunan. Alat ini berguna sebagai tindakan 

pencegahan pertama bila terjadi kebakaran 

sembari menunggu kedatangan tim pemadam 

kebakaran.  

D. Sistem jaringan air bersih dan air kotor 

 Jaringan air bersih 

Sumber air bersih pada bangunan ini bisa 

menggunakan beberapa sumber, yaitu sumber 

air yang sudah disediakan oleh pihak 

pengembang kawasan BSB City atau sumber 

air berasal dari air hujan yang telah diolah 

menjadi air bersih. Pada kawasan ini tidak 

diperkenankan untuk membuat sumur artetis 

dan mengambil airnya. Pada prinsipnya, air 
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bersih yang didapat dari pihak BSB City akan 

ditampung terlebih dahulu di dalam bak 

penampungan dalam tanah kemudian dipompa 

ke tangki yang ada di bagian atap bangunan. 

Setelah itu baru dialirkan ke unit-unit yang 

membutuhkan air bersih dengan sistem down 

feet. Sistem ini lebih menguntungkan karena 

distribusi nya menggunakan gaya gravitasi 

sehingga bisa menghemat penggunaan listrik 

untuk pompa. Sedangkan kebutuhan air untuk 

pencegahan kebakaran harus ditampung di bak 

tandon tersendiri, terpisah dari bak untuk 

kebutuhan air sehari-hari. 

 

 Jaringan air kotor  

- Black Water  Merupakan buangan yang 

berasal dari closet dan kemudian 

ditampung dalam septiktank. Bisa diolah 

kembali menjadi bio gas atau bisa juga 

ditreatment dengan disedot secara 

berkala. 

- Grey Water Merupakan buangan yang 

berasal dari air cucian, wastafel, dapur, dll 
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yang berupa cairan (bukan padat). 

Walaupun berupa cairan, tetap ada 

beberapa lemak yang akan ikut masuk ke 

dalam jalur pembuangannya. Oleh 

karena itu, perlu diberikan gease trap 

agar lemak tersebut dapat dinetralkan. 

Setelah itu, air yang sudah disaring 

tersebut dialirkan menuju penampungan 

sampit dan kemudian disalurkan menuju 

ke saluran kota (riol kota). 

- Air Hujan Air hujan bisa ditampung dalam 

sebuah bak penampungan air hujan yang 

telah disediakan di dalam bangunan 

dengan tujuan untuk diolah kembali 

menggunakan water treatment sehingga 

bisa digunakan untuk kebutuhan air 

bersih. Memang tidak digunakan untuk air 

minum, tetapi dapat digunakan untuk 

beberapa kegiatan seperti flushing toilet 

dan menyiram tanaman.  

 

E. Sistem pembuangan sampah 

System pembuangan sampah yang dilakukan pada 
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bangunan ini dipisah menjadi sampah organic dan 

sampah anorganik. Hal ini bertujuan untuk memenuhi 

salah satu syarat eco-building. Sampah- sampah 

organic yang telah dikumpulkan bisa diolah menjadi 

pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik 

dikumpulkan kemudian dibuang ke TPA. Untuk 

pengolahan sampah organic ini tidak harus dilakukan 

oleh pihak bangunan sendiri, tetapi bisa menggandeng 

pihak luar yang bisa membantu pengolahan sampah 

tersebut.  

 

F. Sistem penangkal petir 

Memiliki fungsi untuk menangkap petir yang mengenai 

bangunan dan kemudian menyalurkannya ke dalam 

tanah sehinga dapat mencegah bahaya yang bisa 

ditimbulkan, seperti kebakaran. Ada beberapa system 

penangkal petir yang bisa digunakan, yaitu:  

 Sistem Faraday: Berupa tiang pendek dan 

kepala penangkap petir.  

 Sistem Thomas: Mempunyai jangkauan 

perlindungan bangunan   yang lebih luas, 

dengan tiang penangkal petir dan sistem  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pembumian. 

 Sistem Prevectron: Mirip dengan sistem 

Thomas dengan area  perlindungan berbentuk 

parabola. 

 Sistem Elektrostatik: Menggunakan sistem 

Early Streamer Emision (E.S.E).  

Gambar 3. 32 Early Streamer Emision 

Sumber : google.com 

 

 Listrik diulas sampai ke teknologi yang 

digunakan dalam bangunan 

  

3.2.3 Studi Penerapan Teknologi 

A. Sistem Photovoltaic 

Sistem photovoltaic ini menggunakan solar panel untuk 

menangkap sinar matahari di siang hari dan mengubahnya 

menjadi energy listrik yang dapat digunakan dalam 

operasional bangunan. 



 
 

149 
 
 

Sistem kerja solar panel ini adalah : 

Gambar 3. 33 Sistem kerja solar panel 

Sumber : google.com 

Penggunaan solar panel pada bangunan Institut ini juga tidak 

dapat digunakan diseluruh ruangan,agar dapat digunakan 

dalam jangka panjang, seperti kelas reguler, ruang dosen, 

lobby, koridor, dan ruangan lainnya yang tidak membutuhkan 

daya lsitrik yang besar. Dengan adanya sistem ini, maka 

penggunaan listrik yang berasal dari PLN bisa dikurangi, 

sehingga lebih menghemat biaya yang dikeluarkan. Maka 

sistem ini cukup efisien jika diterapkan pada bangunan institute 

ini.  

  

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSsLOty4TWAhWHs48KHQUZBeAQjRwIBw&url=https://tenagamatahari.wordpress.com/2012/02/17/prinsip-kerja-solar-panel-atau-photovoltaic-sistem/&psig=AFQjCNGWEjtx-v-HEjovYj-3X6cHDILPsA&ust=1504375907456564
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B. Sistem Rainwater Harvesting 

Sistem menunjukkan suatu sistem pengolahan yang dapat 

dilakukan terhadap air hujan daripada dibuang secara 

percuma. Pengolahan ini sebenarnya memiliki cara kerja yang 

cukup sederhana. Awalnya air hujan ini dialirkan melalui talang 

menuju ke tangki filtrasi yang berfungsi untuk menyarin air 

hujan agar bebas dari zat-zat yang berbahaya seperti asam, 

dll. Kemudian setelah disaring, air tersebut ditampung di 

ground tank yang sudah disediakan oleh bangunan dan air  

 

 

Gambar 3. 34 sistem kerja rainwaterharvesting 

Sumber : google.com & analisis pribadi 

 

tersebut kemudian dipompa untuk digunakan berbagai 

keperluan, seperti flushing toilet dan menyiram tanaman. 

 

TANK 

SUPPLY 

PIPE 

PUMPING 

STATION 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwppTWzoTWAhVCvY8KHXTuAzcQjRwIBw&url=http://lesurvivaliste.blogspot.com/2011/08/&psig=AFQjCNE4PvwGXcu5GBk0Bmu741dSB2-Pgw&ust=1504376834503536
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C. Building Management Sistem 

Merupakan suatu sistem yang dapat mengontrol dan 

memonitori peralatan menikal elektrikal dari sebuah gedung. 

Upaya pengontrolan ini dapat menambah efektifitas peralatan 

dan fungsi bangunan melalui otomatisasi perlengkapan. 

Tentuhnya hal ini dapat membantu upaya penghematan 

energy, meningkatkan keamanan bangunan (sistem alarm 

kebakaran), meningkatkan kenyamanan (melalui penghawaan 

dan pencahayaan melalui occupant sensor), dan yang paling 

penting adalah ramah lingkungan. (Zaggia, 2011, slide 43-47) 

pada area ruang kelas, student center, student lounge, studio 

fashion, perpustakaan dapat menggunakan sistem 

pencahayaan dan penghawaan bangunan yang otomatis, 

berdasarkan jumlah pengguna ataupun panas tubuh.  
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3.3 Analisa pendekatan konteks lingkungan 

3.3.1 Analisa Pemilihan Lokasi 

Proyek International Institut of Fashion Mode ini di 

rencanakan akan terletak pada komplek wilayah BWK IX. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 35 Peta BWK Seamarang 

Sumber : google.com 

 BWK IX 

Keunggulan & Kelemahan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 36 Peta BWK IX 

Sumber : google.com 
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BWK IX terdiri dari 1 kecamatan yaitu Mijen yang terdiri dari 

14 kelurahan. Untuk keunggulan pada wilayah ini yaitu :  

1. dekat dengan bandara dan aksesbilitas yang cukup 

memadai 

2. kondisi eksisting yang masih asri &  hijau 

3. integrasi landscape yang tepat dengan bangunan 

nantinya maka dapat menghasilkan lingkungan yang 

ekologis tanpa mengurangi ruang terbuka hijau. 

Untuk kelemahan pada wilayah ini yaitu lokasinya yang sedikit 

jauh dari pusat kota dan aksesnya yang memakan waktu. 

 Fungsi BWK IX adalah sebagai pusat: 

o 1. Industri (Techno Park) 

o 2. Permukiman 

o 3. Campuran Perdagangan dan jasa 

o 4. Pertanian 

o 5. Wisata / Rekreasi 

o 6. Konservasi 

o 7. Pendidikan 

 

 Penentuan Ruang Wilayah Perencanaan BWK IX adalah 

sebagai berikut: 

o a. Permukiman    : 1471,405 Ha 

o b. Perdagangan dan Jasa   : 8,861 Ha 
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o c. Campuran Perdagangan dan Jasa : 234,485 Ha 

o d. Perkantoran    : 10,930 Ha 

o e. Pelayanan Umum    : 16,468 Ha 

o f. Pendidikan     : 27,741 Ha 

o g. Kesehatan    : 7,234 Ha 

o h. Peribadatan     : 10,022 Ha 

o i. Olahraga dan Rekreasi    : 373,132 Ha 

o j. Industri      : 54,429 Ha 

o k. Pertanian      : 1798,416 Ha 

o l. Makam      : 22,831 Ha 

o m. TPA (Tempat Pembuangan Akhir)  : 68,530 Ha 

o n. Waduk      : 94.461 Ha 

o o. Terminal      : 3,982 Ha 

o p. Jaringan Jalan dan Utilitas   : 763,028 Ha 

o q. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau  : 1259,311 Ha 

Pemilihan lokasi bisa menjadi salah satu faktor keberhasilan dari 

pembangunan sebuah bangunan edukasi. Melihat hal tersebut, 

maka banyak kriteria pertimbangan yang mendasari pemilihan 

lokasi tersebut, antara lain : 

 peruntukan lahan yang memang difungsikan 

sebagai area pendidikan sesuai dengan 

rencana dari pemerintah kota Semarang. 

(RTRW) 
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 koefisien dasar hijau (KDH) atau persentase 

bagian lahan yang dihijaukan terhadap luas 

lahan keseluruhan minimum bila peraturan 

belum tersedia adalah 10% 

 kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15% 

 pengembangan kawasan pendidikan 

dikembangkan dengan koefisien dasar 

bangunan paling tinggi 60% 

 lahan harus terhindar dari gangguan seperti 

pencemaran air, udara dan kebisingan 

 aksesbilitas dan pencapaian untuk menuju 

lokasi harus mudah dan dapat diakses oleh 

berbagai jenis kendaraan 

 memiliki lahan yang cukup luas sehingga bisa 

digunakan untuk pengembangan sarana 

pendidikan yang banyak memiliki ruang terbuka 

(tidak individual). 

Berdasarkan dari kriteria yang sudah ada, maka di dapatkan 

lokasi yang bisa digunakan untuk proyek International Institut of 

Fashion Mode ini, yaitu : 
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BSB City 

 BSB City merupakan 

kawasan yang memiliki 

konsep untuk menjadi kota 

satelit di Semarang. Dengan 

konsep seperti itu, maka 

dibutuhkan berbagai macam 

fungsi untuk mendukung 

terwujudnya kota satelit, 

salah satunya adalah fungsi 

pendidikan. Di kawasan BSB city tersebut sudah terdapat 

berbagai macam fungsi seperti perumahan, perkantoran, 

perdagangan, jasa, pendidikan, dll. Walaupun begitu, belum ada 

fungsi pendidikan tingkat tinggi yang hadir di kawasan tersebut 

sehingga proyek International Institut of Fashion Mode ini dirasa 

cocok untuk menunjang pengembangan kota satelit BSB City. 

 Potensi 

- masih memiliki lahan yang cukup luas untuk proyek 

edukasi ini dengan ruang terbuka yang banyak 

- memiliki akses jalan utama yang lebar, yaitu 6 jalur yang 

bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 
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- karena kawasan ini masih dalam tahap pengembangan, 

maka suasananya tidak terlalu ramai dan cocok untuk 

menempatkan sarana pendidikan disana 

- memilik lahan yang relatif datar sehingga pengolahan 

lahannya tidak terlalu rumit 

- lokasi ini juga bebas dari banjir karena terletak di dataran 

tinggi 

- memiliki rencana untuk dikembangkan sehingga bisa 

memecah keramaian yang sekarang hanya terpusat di 

tengah kota saja 

- pihak pengembang kawasan BSB City ini sudah 

mempersiapkan berbagai keperluan infrastruktur yang 

nantinya dibutuhkan oleh berbagai fungsi bangunan di 

area tersebut 

Kendala 

- kawasan BSB city ini terletak di daerah suburban dari 

kota Semarang sehingga akses menuju ke kawasan ini 

agak sulit 

- bukan merupakan merupakan pusat kota sehingga 

dikhawatirkan akan sulit dalam hal mempromosikan 

perguruan tinggi baru ini 

- kawasan ini memiliki fungsi yang bermacam-macam 

sehingga tidak terfokus pada 1 fungsi lahan saja 
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3.3.2 Analisa Pemilihan Tapak 

Lokasi dari proyek desain International 

Institut of Fashion Mode ini sudah 

ditentukan berada 

di kawasan BSB 

City. Oleh karena 

itu, tapak yang akan di desain juga harus 

menyesuaikan dengan masterplan yang 

sudah dibuat oleh pihak pengembang 

BSB City. Dalam masterplan tersebut sudah ditentukan area-area 

yang digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi industri, 

rekreasi dan olahraga, pendidikan, perdagangan, jasa, dan 

perumahan. 

  

Fungsi 

pendidikan 
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Gambar 3. 37 Tapak & lingkungan sekitar 

Sumber : google.com & dokumen pribadi 

  



 
 

160 
 
 

Untuk dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

mungkin timbul pada proses desain International Institut of Fashion Mode 

ini, maka dilakukan analisa SWOT 

Tabel 3. 15 Analisa SWOT 

Sumber : analisis pribadi melalui pengamatan langsung 

Penilaian Analisa 

Strength 

(kekuatan) 

- Bangunan ini nantinya akan ikut mendukung 

perkembangan dari kawasan BSB City menjadi 

sebuah kota satelit di Semarang 

- Tapak tersebut memungkinkan bangunan terlihat 

secara jelas dari jalan utama sehingga akan lebih 

mudah untuk diakses 

- Tapak tersebut memiliki lahan kosong yang cukup 

luas sehingga masih bisa dipergunakan oleh 

bangunan untuk fungsi-fungsi ruang terbuka dan 

lahan parker 

- Tapak tersebut berdekatan dengan fungsi 

perumahan sehingga memudahkan masyarakat 

setempat yang berminat mengambil pendidikan 

tinggi di bidang fashion 

Weak 

(kelemahan) 

- tapak ini bersebelahan dengan kawasan industri 

di sisi lainnya sehingga kemungkinan bisa 
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mengganggu proses belajar mengajar yang akan 

berlangsung 

- jalan sekitar tapak juga akan sering dilalui oleh 

kendaraan-kendaraan besar baik yang menuju 

ataupun keluar dari kawasan BSB City (faktor 

bising) 

- akses ke tapak ini cukup jauh dari wilayah kota 

Opportunity 

(peluang) 

- belum adanya bangunan dengan fungsi perguran 

tinggi di kawasan BSB City tersebut 

- menjadikan bangunan ini salah satu focal point di 

kawasan BSB City ini 

- mengembangkan fasilitas pendidikan yang dimiliki 

oleh International Institut of Fashion Mode agar 

bisa semakin bersaing dengan sekolah tinggi 

lainnya 

Threat 

(ancaman) 

- kawasan BSB City ini masih relatif sepi  

 

 


