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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra Arsitektural 

Bangunan Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Semarang ini 

diharapkan mampu memberikan dampak positif di kawasan 

sekitar lokasi tapak serta mewujudkan bangunan pendidikan 

yang memiliki kualitas sarana dan prasarana yang baik di kota 

Semarang.  

Citra arsitektural yang ingin dibangun pada projek Sekolah 

Tinggi Bahasa Asing di Semarang ini adalah menampilkan 

desain bangunan yang komprehensif dengan konsep 

bangunan modern yang menyesuaikan dengan kondisi alam 

di lingkungan sekitar tapak dan kebutuhan pengguna dalam 

berkegiatan di luar jam perkuliahan. Untuk dapat 

menampilkan citra tersebut, pengaplikasian Arsitektur 

Organik merupakan pendekatan perancangan bangunan 

yang tepat dengan memiliki konsep bentuk terinspirasi dari 

alam (makhluk hidup), dinamis dan dapat melingkupi 

kebutuhan dan kenyamanan pengguna bangunan. Selain itu, 

dapat diterapkan sebagai perbaikan iklim mikro dan perbaikan 

kondisi tapak. 
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Dalam menyediakan bangunan yang berbasis pada 

pendidikan diperlukan inovasi pada desain bangunan yang 

menarik dan visualisasi yang bersifat modern.  

4.1.2 Aspek Fungsi 

Bangunan ini berbasis pendidikan yang berfungsi 

menyediakan fasilitas penyelenggaraan pendidikan bahasa 

asing dengan konsentrasi bidang pengajaran, pariwisata, 

terjemahan, aplikasi komputer / multimedia, kebudayaan dan 

sastra. Oleh karena itu bangunan ini dilengkapi dengan 

fasilitas – fasilitas yang mendukung seperti laboratorium 

bahasa, laboratorium komputer, laboratorium pariwisata, dan 

laboratorium microteaching. Kegiatan pendidikan bahasa 

asing ini berkaitan erat dengan sistem komunikasi dan 

membaca, oleh karena itu diperlukan fasilitas yang 

memberikan kenyamanan visual dan akustik di dalam 

bangunan. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Bangunan Sekolah Tinggi Bahasa Asing ini memanfaatkan 

teknologi terbarukan dan terstruktur. Penggunaan teknologi 

dan prasarana dalam bangunan digunakan untuk mendukung 

efisiensi fungsi bangunan dan sistem pendidikan yang 

diselenggarakan. 
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4.1.4 Aspek Lingkungan 

Bangunan Sekolah Tinggi Bahasa Asing ini 

mempertimbangkan aspek lingkungan dalam 

perancangannya diantaranya dengan perbaikan kondisi 

tapak, perbaikan iklim mikro, pemilihan material yang aman 

bagi lingkungan sekitar, serta penghijauan di dalam tapak dan 

bangunan. 

4.2 Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan projek Sekolah Tinggi Bahasa Asing ini 

antara lain: 

 Meningkatkan fasilitas pendidikan bahasa asing di Kota 

Semarang  

 Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sekolah bahasa 

asing dan memberikan opsi pendidikan bahasa asing 

dengan jenjang yang lebih tinggi  

 Menumbuhkembangkan minat masyarakat terhadap 

ilmu bahasa asing 

 Memberikan suasana yang baru dalam bangunan 

sekolah untuk meningkatkan produktivitas pengguna  

 Mempersiapkan peserta didik / mahasiswa menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan keterampilan berbahasa asing 
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 Merancang bangunan pendidikan yang merespon alam 

dan memiliki sistem berkelanjutan 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Terdapat beberapa faktor penentu yang berpengaruh pada 

proses perancangan bangunan sekolah ini antara lain : 

 Aktivitas Pelaku 

Aktivitas pelaku pada bangunan mempengaruhi pola 

sirkulasi dan tatanan ruang yang akan direncanakan. 

 Sistem Pendidikan 

Sistem pendidikan seperti jurusan – jurusan yang  

diselenggarakan, kegiatan proses belajar mengajar, 

kurikulum, dan beban studi menentukan kebutuhan dan 

besaran ruang, tatanan ruang, serta jumlah ruang yang 

akan disediakan. 

 Jadwal Operasional 

 Persyaratan Ruang dan Bangunan 

Setiap ruang memiliki syarat dan spesifikasi arsitektural 

berbeda-beda dan harus dipenuhi untuk 

mengoptimalkan fungsi ruangan dan kenyamanan bagi 

para penggunanya 

 Regulasi dan Peraturan 

Peraturan daerah yang mengatur tentang tata ruang 

kota berkaitan dengan zona peruntukan bangunan untuk 
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menentukan lokasi, luas area terbangun, ketinggian 

bangunan serta garis sempadan yang diijinkan. 

 Lingkungan 

Kondisi lingkungan merupakan salah satu penentu dari 

perancangan bangunan sekolah tinggi ini, baik dari 

keadaan tapak, kondisi jalan, kepadatan lingkungan dan 

bangunan sekitar. Desain bangunan sedapat mungkin 

menyesuaikan dengan lingkungan sekitar sehingga 

dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya dan tidak 

memberikan dampak yang negatif. 

 Konsep Desain 

Konsep desain bangunan merupakan ciri khas utama 

yang akan ditampilkan sesuai dengan fungsi dan 

estetika yang menarik. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

Arsitektur  

 Pengolahan bentuk dan massa bangunan yang 

dapat mewakili peran dalam merepresentasikan 

fungsi dasar bangunan 

 Penataan desain ruang luar dan ruang dalam yang 

saling berintegrasi dengan memperhatikan aspek 

kenyamanan dan tidak menyulitkan bagi pelaku 

terutama pelaku disabilitas 
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 Menyesuaikan besaran ruang dengan jumlah 

pelaku dan jenis kegiatan yang akan berlangsung 

dalam projek ini 

 Pola penataan sirkulasi dan ruang yang jelas dan 

nyaman 

 Penerapan Arsitektur Organik sebagai pendekatan 

desain bangunan yang berintegrasi dengan alam 

dan lingkungan 

Bangunan 

 Akses sirkulasi yang aman dan nyaman bagi 

pelaku disabilitas 

 Material bangunan yang mendukung kenyamanan 

visual dan pengendalian akustik dengan tetap 

memperhatikan estetika dalam bangunan sehingga 

membuat semangat beraktivitas 

 Memiliki jaringan utilitas dan mekanikal elektrikal 

bangunan yang jelas dan baik 

 Pemilihan material pembatas ruang harus mampu 

meredam suara dari masing-masing ruangan, 

sehingga tidak saling mengganggu pada saat 

bersamaan digunakan 

 Penghawaan ruang yang baik untuk menjaga 

performa peralatan – peralatan khususnya pada 

laboratorium bahasa dan laboratorium komputer 
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 Menggunakan bahan bangunan yang ramah 

lingkungan dan mudah dalam perawatan sehingga 

dapat menghemat biaya perawatan bangunan 

serta keamanan terhadap bahaya kebakaran dan 

tidak menimbulkan polusi (akibat material beracun) 

Lingkungan 

 Pencapaian lokasi projek yang tidak terlalu jauh 

dari area urban guna mempermudah para pelaku 

mengakses dan mendekatkan dengan fasilitas 

pelayanan kota 

 Meningkatkan kenyamanan dengan menciptakan 

iklim mikro berupa pemberian kolam serta vegetasi 

(pohon bertajuk lebar) sehingga dapat menunjang 

aktivitas pelaku di area luar bangunan / para pelaku 

dapat beraktivitas di luar bangunan dengan 

nyaman  

 Mengikuti peraturan – peraturan daerah yang 

berlaku, seperti daerah peruntukan untuk fungsi 

bangunan dalam rencana tata ruang kota, Garis 

Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan 

(KLB). 
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4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan & Fasilitas 

Kegiatan pada Projek Sekolah Tinggi Bahasa Asing di 

Semarang ini dikelompokkan menjadi empat, yaitu kelompok 

kegiatan utama, kegiatan administrasi / pengelola, kegiatan 

penunjang, kegiatan pendukung. 

Tabel 3.17 Pengelompokan Kegiatan Utama 

Sumber : Analisa pribadi  

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

KATEGORISASI 
KEGIATAN 

AKTIFITAS PELAKU FASILITAS 
SIFAT 

KEGIATAN 

Kuliah 

 Menyampaikan 
materi 

 Belajar, 
menyimak 

 Presentasi tugas 

Dosen 
Mahasiswa 

 R. Kuliah 
 Lab Bahasa 
 Lab Komp 
 Lab Pariwisata 
 Lab 

Microteaching 

Semi privat 

Seminar 

 Mempersiapkan 
materi 

 Menyampaikan 
seminar 

 Menyimak, 
menanggapi 
seminar 

 Mengatur audio 
visual 

Mahasiswa 
Penyaji 
Dosen 
Teknisi 

 R. Serbaguna 
 Aula 

serbaguna 
 R. Audiovisual 
 R. Transit 
 

Semi publik 

Bimbingan 
 Memberikan 

bimbingan 
Dosen 
Mahasiswa 

 R. Bimbingan 
 R. Dosen 

Privat 

Diskusi 

 Diskusi tugas 
 Mengobrol 
 Mengerjakan 

tugas  

Mahasiswa 
 Hotspot Area / 

Area Komunal 
 Kafetaria 

Publik 

Tabel 3.18 Pengelompokan Kegiatan Administrasi / Pengelolaan  

Sumber : Analisa pribadi  

KELOMPOK KEGIATAN ADMINISTRASI / PENGELOLAAN 

KATEGORISASI 
KEGIATAN 

AKTIVITAS PELAKU FASILITAS 
SIFAT 

KEGIATAN 
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Yayasan 

 Bekerja 
 Memimpin staff 
 Mengelola 

yayasan 
 Mengadakan rapat 
 Menerima tamu 

 Ketua & 
Staff Badan 
Pembina 

 Ketua & 
Staff Badan 
Pengawas 

 Ketua & 
Staff Badan 
Pengurus 
Harian 

 R. Kerja 
 R. Rapat 
 R. Tamu 

Privat 

Pimpinan STBA 

 Bekerja 
 Mengelola STBA 
 Mengadakan rapat 
 Menerima tamu 

 Ketua 
STBA 

 Pembantu 
Ketua I,II,III 

 Sekretaris 

 R. Kerja 
 R. Rapat 
 R. Tamu 

Privat 

Administrasi 
 Mengolah data 
 Membuat laporan 
 Menyimpan arsip 

 Kepala & 
Staff  
Administrasi 
STBA 

 R. Kerja 
 R. Arsip 
 Gudang  

Privat 

Pelayanan 
Administrasi LN 

 Melakukan 
administrasi 
kepentingan 
jaringan LN 

 Memberi 
pelayanan 
mahasiswa, 
tenaga 
kependidikan 
asing, promosi 

 Kepala IO 
 Staff IO 

R. International 
Office 

Private 

Penjaminan 
Mutu STBA 

Merencanakan, 
melaksanakan, 
mengendalikan dan 
mengembangkan 
sistem penjaminan 
mutu internal Sekolah 
Tinggi Bahasa Asing. 

 Kepala 
LPJM 

 Sekretaris  

R. Lembaga 
Penjaminan 
Mutu 

Private 

Penelitian 

 Menyusun 
program kerja 
Lembaga 
Pariwisata, 
Penelitian Dan 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat, 
menyusun 
rencana induk 
penelitian, 
bertanggungjawab 

 Kepala & 
Staff 

R. Lembaga 
Pariwisata, 
Penelitian Dan 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 

Private 
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atas kegiatan 
laboratorium 
pariwisata 

Operasional 
Fasilitas 

 Merawat dan 
memperbaiki 
fasilitas bangunan 

Teknisi 
 R. Genset 
 R. MEE 
 Gudang 

Service 

Tabel 3.19 Pengelompokan Kegiatan Pendukung 

Sumber : Analisa pribadi  

KELOMPOK KEGIATAN PENDUKUNG 

KATEGORISASI 
KEGIATAN 

AKTIVITAS PELAKU FASILITAS 
SIFAT 

KEGIATAN 

Penyampaian 
Informasi 

Melayani informasi 
 Resepsionis 
 Operator  

 Lobby / 
Foyer 

 Area duduk 
 Meja 

Informasi / 
Resepsionis 

Publik 
 Melakukan 

registrasi 
 Mencari informasi 
 Mengurus 

administrasi 

Pengunjung 
(orangtua, 
calon 
mahasiswa 
baru) 

Kepustakaan 

 Membaca buku 
 Melakukan 

peminjaman dan 
pengembalian 
buku / jurnal 

 Mengerjakan 
tugas (individu / 
kelompok) 

Mahasiswa 

Perpustakaan Publik 

 

 Melayani 
peminjaman dan 
pengembalian 
buku / jurnal 

 Menata dan 
merawat koleksi 
buku / jurnal 

Staff bagian 
kepustakaan 

UKM 

 Melakukan 
kegiatan non-
akademik 

 Berkumpul 
 Mengadakan rapat 

anggota 
 Melakukan festival 

/ lomba 

Mahasiswa 

 R. UKM 
 Lapangan 

olahraga 
 Aula 

serbaguna 
 Gudang 

peralatan 

Semi publik 

Festival Menonton festival 
 Pengunjung 
 Mahasiswa 
 Pengelola 

 Aula 
serbaguna 

Semi publik 
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Mempersiapkan 
peralatan dan 
kebutuhan festival 

Panitia 
festival 
(mahasiswa, 
sponsor) 

 Lapangan 
olahraga 

Tabel 3.19 Pengelompokan Kegiatan Penunjang 

Sumber : Analisa pribadi  

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

KATEGORISASI 
KEGIATAN 

AKTIVITAS PELAKU FASILITAS 
SIFAT 

KEGIATAN 

Pelayanan 
Akomodasi 

 BAK, BAB 
 Ibadah 

 Pengelola / 
Pimpinan 

 Staff 
 Mahasiswa 

 Toilet 
 Mushola 

Service 

Menyimpan barang Mahasiswa Loker 

Merawat & menjaga 
kebersihan fasilitas 
pada area bangunan 

Cleaning 
Service 

 Toilet 
 Janitor 
 Gudang 
 Pantry 

Mengambil uang 

 Pengelola / 
Pimpinan 

 Staff 
 Mahasiswa 

ATM 

Sekuritas 
Bangunan 

Menjaga keamanan & 
ketertiban pada area 
bangunan 

Sekuriti / Staff 
bagian 
keamanan 

 R. CCTV 
 Pos Jaga 
 Lobby 

Service 

Kuliner 

Menjual snack, 
makanan dan 
minuman 

Penyewa 
Kafetaria 

Kafetaria 
Publik 

Service Membeli & makan 
snack, makanan dan 
minuman 

 Mahasiswa 
 Staff 

Pelayanan 
Pelatihan & 

Kursus Bahasa 
Asing 

Menyelenggarakan 
bimbingan belajar, 
kursus, pelatihan dan 
tes bahasa asing 

 Kepala 
LP2K 
Bahasa 
Asing 

 Staff LP2K 
Bahasa 
Asing 

 Pengajar 
 Peserta 

 R. Kerja 
 R. 

Administrasi 
 R. Pengajar 
 R. Kelas 

Publik 

Mengurus 
administrasi lembaga 

Pelayanan 
Kesehatan 

Memberi pelayanan 
kesehatan 

 Dokter 

Klinik Service  Meracik obat 
 Mengurus 

administrasi klinik 
 Apoteker 
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Mengajukan keluhan 
penyakit 

Semua 
pelaku dalam 
projek 

 

4.3.2 Program Besaran Ruang 

Luas Kebutuhan Lahan Parkir 

 

 

 

Tabel 3.22 Analisa Besaran Kelompok Kegiatan 

 Sumber : Analisa pribadi 

 

a. Regulasi Kecamatan Tembalang (BWK VIII) 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40 % 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,6 

(maksimum 4 lantai)  

b. Luas Tapak 

= (Luas Total Bangunan : KLB)  

= 10444,35 m2 : 1,6 

= 6527,72 m2 

  

Mobil  = 305 x 12,5 m2 = 3812,5 m2 

Motor = 637 x 2,2 m2 = 1401,4 m2 

Total = 5213,9 m2 

KELOMPOK FASILITAS LUAS (m2) 

Fasilitas Utama 2999,70 

Fasilitas Administrasi / Pengelolaan 1658,80 

Fasilitas Penunjang 3908,30 

Fasilitas Service 928,07 

Luas  9494,87 

+ Sirkulasi 10% 949,48 

Luas Total Bangunan 10444,35 
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c. Luas Lantai Dasar Bangunan 

= KDB x Luas Tapak 

= 40% x 6527,72 m2 

= 2611,08 m2 

d. n Lantai = Luas Total Bangunan : KDB 

  = 10444,35 m2 : 2611,08 m2 

  = 4 lantai 

e. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= 40% x (Luas Lahan Parkir + Luas Lantai Dasar) 

= 40% x (5213,9 m2 + 2611,08 m2) 

= 3129,9 m2 

f. Perhitungan Luas Tapak 

= Luas Lantai Dasar + Luas Lahan Parkir + RTH 

= 2611,08 m2 + 5213,9 m2 + 3129,9 m2 

= 10.954,97 m2 

  Jadi kebutuhan luas tapak adalah 10.954,97 m2 
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4.3.3 Pola Ruang 

 Pola Sirkulasi Ruang Kegiatan Utama 

  
Diagram 3.1. Pola Sirkulasi Ruang Kegiatan Utama 

Sumber : Analisa pribadi  

Pola Sirkulasi Ruang Kegiatan Pendukung 

 
Diagram 3.3. Pola Sirkulasi Ruang Kegiatan Pendukung 

Sumber : Analisa pribadi  
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Pola Sirkulasi Ruang Kegiatan Administrasi / Pengelola 

 
Diagram 3.2. Pola Sirkulasi Ruang Kegiatan Administrasi / Pengelola  

Sumber : Analisa pribadi  

Pola Sirkulasi Ruang Kegiatan Penunjang 

 
Diagram 3.4. Pola Sirkulasi Ruang Kegiatan Penunjang 

Sumber : Analisa pribadi  
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4.3.4 Program Sistem Struktur & Enclosure 

Tabel 4.1 Program Sistem Struktur & Enclosure 

Sumber : Analisa pribadi  

PROGRAM STRUKTUR 

SUB STRUCTURE (STRUKTUR BAWAH) 

Pondasi 

Pondasi Footplat  

Pondasi Sumuran 

Pondasi diaplikasikan pada bangunan 

utama, dengan pengerjaan yang relatif 

cepat dan tidak menimbulkan 

kebisingan serta getaran yang besar, 

tidak membutuhkan space yang luas 

untuk penyimpanan material. 

UPPER STRUCTURE (STRUKTUR ATAS) 

Sistem Lantai 

 Sistem Plat Lantai dan Balok 

Sistem ini dapat digunakan untuk 

menunjang bentuk lantai yang tidak 

beraturan 

PROGRAM ENCLOSURE 

Penutup 

Lantai 

 Raised Floor  

Sistem ini dapat digunakan untuk 

memberikan solusi dalam fleksibilitas 

mekanikal (instalasi kabel, pipa dan 

infrastruktur IT lainnya) yang diletakkan 

di bawah lantai), sehingga instalasi 

kabel dalam ruang tidak terlihat dan 

rapi. 

 Penutup Lantai Keramik  

diaplikasikan pada area service 

 Penutup Lantai Granit  

diaplikasikan pada lobby, selasar, 

ruang kelas 

 Penutup Lantai Karpet  

diaplikasikan pada ruang laboratorium 

bahasa, laboratorium komputer, 

auditorium, ruang rapat 

Dinding  Dinding Bata Ringan  

diaplikasikan untuk pengisi struktur 

dinding interior dan eksterior, material 
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ini memperingan beban struktrur yang 

ditopang struktur bawah dan 

pembuatan secara pabrikasi sehingga 

tampilan dinding lebih rapi 

 Dinding Partisi Kalsiboard 

Dapat diaplikasikan sebagai penyekat 

ruang sehingga ruang dapat bersifat 

lebih fleksibel 

 Dinding Partisi Kaca 

Dapat diaplikasikan sebagai penyekat 

ruang sehingga memberikan kesan 

ruang lebih luas dan terang 

 ACP 

Dapat diaplikasikan untuk elemen 

estetis interior dan eksterior 

Plafond  Plafond Acoustic Tile 

Diaplikasikan pada ruang seperti 

laboratorium bahasa, ruang kelas, 

ruang rapat, dan ruang-ruang yang 

memiliki kegiatan komunikasi 

 Papan PVC 

Dapat diaplikasikan pada area publik 

seperti lobby, selasar 

Penutup Atap Penutup Atap Dak Beton 

 

4.3.5 Program Sistem Utilitas 

Tabel 4.2 Program Sistem Utilitas 

Sumber : Analisa pribadi 

Sistem Distribusi Air 

Bersih 

Down-Feed System 

Down-Feed System ini tidak 

membutuhkan energi listrik 

terlalu besar dibandingkan Up-

Feed System yang 

membutuhkan pompa berdaya 

listrik tinggi. 

Sistem Pengolahan 

Limbah 

 Sistem Two Pipe 

Sistem two pipe ini beroperasi 

dengan cara memisahkan 

kotoran padat dan cair pada 

pipa-pipa yang berbeda, 
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sehingga proses selanjutnya 

dapat terkontrol. 

 Jaringan Limbah Cair (grey 

water) 

Sistem pengolahan limbah 

cair ini menggunakan bio-

filtration sehingga hasilnya 

dapat digunakan untuk media 

penyiraman tanaman. 

Sedangkan endapan pada 

filter organik dibuang menuju 

saluran kota melalui bak 

kontrol. 

 Jaringan Air Hujan 

Air hujan yang jatuh ke atap 

akan dikumpulkan pada 

talang yang berujung pada 

ground tank pengumpul air 

hujan. Tanpa melalui filtrasi 

khusus, air hujan dapat 

langsung digunakan sebagai 

flush toilet. 

 Jaringan Limbah Padat 

(black water) 

Limbah padat / black water 

merupakan limbah yang 

berasal dari kotoran manusia. 

Limbah padat akan terurai 

dalam bio septictank dan 

dapat digunakan untuk media 

tanam melalui filtrasi organik. 

Sistem Pengelolaan 

Sampah 

 Sampah organik dan 

anorganik pada setiap lantai 

bangunan dibuang pada satu 

tempat melalui lubang shaft 

vertikal khusus untuk 

pembuangan sampah. 

Sampah yang sudah 

terkumpul dibuang menuju 

bak sampah lingkungan atau 

langsung diangkut oleh 

petugas kebersihan kota. 
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 Sedangkan sampah organik 

dari tanaman pada taman 

menggunakan lubang biopori. 

Pada lubang biopori, sampah 

organik akan dibusukkan oleh 

bakteri pengurai dan 

bercampur dengan media 

tanam.  

Sistem 

Penanggulangan 

Kebakaran 

 Sistem penanggulangan 

kebakaran pasif dengan 

penggunaan material dan 

struktur tahan api : tangga 

darurat, pintu darurat mengarah 

ke luar bangunan, smoke 

detector, sprinkler dan alarm 

kebakaran. 

 Sistem penanggulangan 

kebakaran aktif : APAR di setiap 

ruangan yang berpotensi 

terjadinya kebakaran, hydrant 

diletakkan pada setiap 30 meter 

di dalam bangunan, dan di luar 

bangunan 

Sistem Jaringan 

Multimedia / Komputer 

Adanya server komputer 

memungkinkan pelayanan yang 

beragam dalam sebuah 

bangunan, seperti keperluan 

pada ruang kerja (work station) 

menggunakan komputer 

personal / PC, layanan jaringan 

lokal (LAN / Local Area Network) 

yang tersambung dengan 

beberapa route dan printer. 

 Sistem telekomunikasi yang 

digunakan adalah sistem 

internal dan eksternal. 

 Sistem telekomunikasi 

internal  

Sistem ini dapat digunakan 

oleh  antar pengelola 

(pimpinan ↔ staff, staff ↔ 

staff), seperti jaringan  telepon  
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(intercom) dan  walky-talky 

untuk staff bagian keamanan. 

 Sistem telekomunikasi 

eksternal 

Sistem  ini melakukan 

penyampaian informasi  

dengan jangkauan antar 

bangunan dengan pihak luar 

baik perseorangan, 

perusahaan, dan lain-lain, 

seperti jaringan  telepon 

(interlokal) dan jaringan 

internet. 

Sistem Distribusi 

Listrik 

Sumber listrik primer / utama 

pada bangunan ini berasal dari 

PLN. Sedangkan sumber listrik 

sekunder berasal dari generator 

set / genset maupun 

photovoltaic. 

Sistem Transportasi 

Vertikal 

 

 Tangga 

merupakan transportasi 

vertikal manual paling ramah 

lingkungan yang tidak 

membutuhkan energi listrik. 

 Ramp 

Untuk sirkulasi disabilitas 

yang menggunakan kursi  

roda dan  juga  dapat 

digunakan sebagai sirkulasi 

untuk mengangkut barang.  

Ketentuan standar kemiringan 

ramp untuk manusia yakni 

tidak boleh melebihi rasio 

1:12.  

Sistem Keamanan  Sistem Keamanan Aktif : 

staff bagian keamanan  

 Sistem Keamanan Pasif : 

kamera CCTV pada semua 

area indoor maupun outdoor 

Sistem Penangkal 

Petir 

 Sistem Sangkar Faraday 
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Sistem penangkal petir ini 

memiliki jangkauan hingga 

radius 60 meter. 

4.3.6 Program Sistem Pencahayaan, Penghawaan 

Sistem Pencahayaan  Sistem Pencahayaan Alami 

Mengaplikasikan bukaan – 

bukaan seperti jendela kaca, 

rooster, glassblock,  

 Sistem Pencahayaan Buatan 

Sistem Penghawaan  Sistem Penghawaan Alami 

Mengatur orientasi dan 

besaran bukaan serta memberi 

lubang angin pada dinding 

 Sistem Penghawaan Buatan 

Exhaust fan diaplikasikan pada 

area service seperti, dapur 

kafetaria, pantry, toilet, dan lain 

sebagainya. 

Air Conditioner (AC) Sentral / 

terpusat. 

4.3.7 Program Fasilitas & Aksesibilitas untuk Disabilitas 

Sirkulasi 

Tabel 3.27 Ketentuan Teknis Sirkulasi  

Sumber : Peraturan Menteri PU No.30/PRT/2006 

Sirkulasi Keterangan 

Permukaan Jalan Stabil, kuat, dan tahan cuaca 

Tekstur Lantai Halus dan tidak licin 

Sambungan atau 

gundukan 

Hindari atau tidak lebih dari 

1,25cm 

Derajat Kemiringan Setiap jarak 900cm 

diharuskan terdapat 

permukaan datar minimal 

120cm 

Area Istirahat Di bagian tepi bangunan 

Pencahayaan 50-150 lux, berdasarkan 

intensitas pemakaian 

Drainase Tegak lurus dengan arah jalur 

Mudah dibersihkan 
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Perletakan lubang dijauhkan 

dari tepi jalur pedestrian 

Lebar jalur Minimum 110 cm untuk jalur 

searah dan 180 cm untuk 2 

arah 

Tepi Pengaman Setinggi maksimal 10cm dan 

lebar 15cm sepanjang jalur 

pedestrian 

Ramp 

Tabel 3.28 Ketentuan Teknis Ramp 

Sumber : Peraturan Menteri PU No.30/PRT/2006 

Ramp Keterangan 

Tekstur Lantai Bertekstur dan tidak licin 

Derajat Kemiringan Interior : maksimum 7’ 

Eksterior : maksimum 6’ 

Panjang Jalur Maksimum 900cm (7’),  

<7’ lebih dari 900cm 

Lebar Jalur Minimum 95 cm tanpa tepi 

pengaman 

Minimum 120 cm dengan tepi 

pengaman 

Permukaan Datar 

(Bordes) 

Bebas dan datar 

Pada awalan / akhiran 

panjang min 160 cm 

Tepi Pengaman Lebar 10cm  

Handrail Ketinggian 80 – 85cm 

Tabel 3.29 Jumlah Tempat Duduk Aksesibel  

Sumber : Peraturan Menteri PU No.30/PRT/2006 

Kapasitas Total  

Tempat Duduk 

Jumlah Tempat Duduk 

Aksesibel 

4 - 25 1 

26 – 50 2 

51 – 300 4 

302 – 500 6 

>500 6, +1 untuk setiap ratusan 
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Sedangkan pada tempat makan seperti kafetaria perlu 

disediakan paling sedikit 1 meja aksesibel untuk setiap 10 

meja makan dan kelipatan. 

4.3.8 Program Lokasi dan Tapak 

Lokasi tapak : Jalan Kompol R. Soekanto, Kelurahan 

Sambiroto, Kecamatan Tembalang. 

 
Gambar 3.47 Peta Kecamatan Tembalang 

Sumber : google.com 

Potensi Kendala 

Tingkat kemacetan, 

kebisingan tidak terlalu 

tinggi 

Lokasi kurang strategis, 

karena cukup jauh dari 

pusat kota 

Banyak terdapat area hijau 

(pertanian dan 

perkebunan) 

Infrastruktur dan jaringan 

utilitas yang kurang 

memadai 
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Gambar 3.49 Alternatif Tapak I  

Sumber : Analisa pribadi  

 

LOKASI 

Jalan Kompol R. Soekanto 

Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Semarang 

LUAS TAPAK 

12,038 m2 

BATAS - BATAS TAPAK 

Utara : Jalan Kompol R. Soekanto,  

  Bangunan perdagangan dan jasa 

Selatan : Jalan lingkungan permukiman  

Barat : Jalan Sambiroto V 

Timur : Jalan lingkungan permukiman 

ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim : Iklim Tropis Lembab 

Suhu Udara : 25 C – 32 C  (Sumber : BMKG Kota Semarang) 

Angin : 0,4 – 0,7 m/s, dominan dari arah barat laut ke tenggara 

Topografi : Kemiringan rata-rata 4% (Sumber : googlearth/section) 
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Aksesibilitas : Lebar jalan utama = 10 meter (Jalan Kolektor Sekunder) 

Utilitas : Sumber Air Bersih = PDAM 

  Jaringan Listrik = PLN 

  Saluran drainase = 30 cm aliran air lancar 

Amenitas 

Buatan 

: View ke segala arah didominasi dengan jaringan    

  infrastruktur  kota dan permukiman warga 

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Lokasi 

Peruntukan 

RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031, fungsi Bagian 

Wilayah Kota (BWK) VI Kecamatan Tembalang antara lain: 

 
 Permukiman  

 

 Perguruan Tinggi 

 Perdagangan dan Jasa 

 Perkantoran 

 Campuran Perdagangan, Jasa dan Permukiman 

 Konservasi 

REGULASI 

KDB : Kawasan pendidikan tinggi = 40% 

KLB : 1,6 dengan maksimal 4 lantai 

GSB : 23 meter 

POTENSI TAPAK 

 Berada pada kawasan pendidikan 

 Dekat dengan fasilitas umum (masjid, rumah makan, bank, toserba) 

 Merupakan jalur transportasi umum 

 Lebar jalan utama ± 10 meter (2 jalur kendaraan) 

 Dekat dengan STIKES Karya Husada & Udiklat PLN 

KENDALA TAPAK 

 Lahan berkontur 

 Dekat dengan jalan utama yang menimbulkan kebisingan 

PUBLIC ISSUE 
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Tapak berada di Jalan Kompol R. Soekanto yang merupakan daerah yang 

belum berkembang pesat, sehingga dengan adanya Sekolah Tinggi Bahasa 

Asing ini dapat meningkatkan perkembangan daerah setempat. 

 

 

Gambar . Potongan Topografi Al ternatif Tapak I  

Sumber : Google Earth 

 

  


