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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1. Studi aktivitas  

3.1.1.1. Pengelompokan Kegiatan 

Pengelompokan kegiatan dibedakan berdasarkan pelaku 

aktivitas yaitu : 

 

 

BRUDER CSA 

Aktivitas Fasilitas Sifat Kegiatan 

- Bangun tidur 

- Mandi  

- BAB / BAK 

- Kamar Tidur 

- KM / WC 

Privat 

- Melakukan 

Perayaan Ekaristi 

- Kapel Privat  

- Melakukan ibadat 

pagi 

- Kapel Privat 

- Sarapan pagi - Dapur dan ruang 

makan 

Semi Publik 

- Melakukan karya 

pelayanan 

- Ruang kerja Privat 

- Istirahat dan 

makan siang 

- Dapur dan ruang 

makan 

Semi Publik 

- Hening - Kapel 

- Ruang tidur 

 

- Melakukan ibadat 

sore 

- Kapel Privat 

- Makan malam - Dapur dan ruang 

makan 

Semi Publik 

Tabel 3.1. Pengelompokan Kegiatan. 

Sumber : Analisis Pribadi 
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- Melakukan 

aktivitas pribadi 

- Kamar tidur Privat  

- Berkumpul 

bersama 

- Ruang duduk atau 

ruang santai 

- Ruang kebersamaan 

Semi privat 

 

 

PESERTA RETRET 

Makan dan minum Ruang Makan Semi public 

MCK KM / WC Privat 

Istirahat  Kamar Tidur Privat  

Menerima materi Ruang aula Public 

Menerima sabda, 

berdoa, ibadat 

Ruang kapel Semi privat 

Melakukan diskusi  Ruang aula 

Taman  

Sitting group 

Public 

Olah raga Lapangan Public 

Outbond Area outbond Public 

Mencari buku 

refrensi 

perpustakaan Semi public 

PEMBIMBING dan PEMATERI RETRET  

Makan dan minum Ruang makan Semi public 

MCK KM dan WC Privat 

Istirahat Ruang tidur Privat  

Memberikan materi 

Memberikan 

bimbingan  

Ruang pertemuan 

Kapel 

Public 

Semi privat 

Memimpin doa Ruang pertemuan  

kapel  

Public 

Privat 

Mencari buku 

refrensi 

perpustakaan Semi public 

PANITIA RETRET 

Mengatur semua 

kegiatan retret 

Ruang Pertemuan 

Kapel 

Lapangan  

Public 

Privat 

Public 

Makan dan minum Ruang makan Semi public  

MCK Km dan WC Privat  

Istirahat Kamar tidur Privat  

PENGELOLA RUMAH RETRET 

PEMIMPIN RUMAH RETRET  
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Mengawasi kinerja 

staff dan karyawan 

Memeriksan semua 

laporan kerja rumah 

retret 

Ruang kantor 

pimpinan 

Privat 

Makan dan minum Ruang makan Semi public  

Istirahat Ruang kantor 

pimpinan 

Privat 

Rapat  Ruang rapat Privat 

MCK KM dan WC Privat  

STAFF KANTOR PENGELOLA  

Mengelola seluruh 

administrasi rumah 

retret  

Kantor pengelola Privat  

Menerima tamu 

atau pengunjung 

rumah retret 

Resepsionis dan 

ruang tamu  

Public  

Makan dan minum  Ruang makan  Semi public  

Rapat  Ruang rapat Privat  

STAFF PENGELOLA  

Menyiapkan 

makanan dan 

minuman bagi 

seluruh pelaku 

rumah retret.  

Menyajikan 

makanan. 

Membersihkan 

dapur dan 

peralatannya 

Dapur  

Ruang makan  

 

 

 

Ruang makan 

 

Dapur dan ruang cuci 

Semi privat 

Semi public 

 

 

 

Semi publik  

 

Semi privat  

STAFF KEBERSIHAN DAN MERAWAT TAMAN 

Membersihkan 

seluruh area biara 

dan rumah retret. 

Merawat taman 

yang ada dalam 

kompleks 

bangunan. 

Ruang karyawan 

Gudang 

 

Semi privat  

Service 

STAFF KEAMANAN  

Menjaga kompleks Pos satpam Public  
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bangunan agar 

terhindar dari 

pencurian,dll. 

 

3.1.1.2. Pola Aktivitas 

3.1.1.2.1. Pola Aktivitas Bruder CSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan Pola 3.1. Aktivitas Bruder CSA. 

Sumber: hasil wawancara 

ISTIRAHAT 
DAN MAKAN 

SIANG 

KARYA 
PELAYANAN 

SARAPAN 
PAGI 

IBADAT 

PAGI 

PERAYAAN 
EKARISTI 

ISTIRAHAT  

MCK  

PERSIAPAN 

PARKIR 

PERGI DATANG 

MCK HENING  

IBADAT 
SORE 

MAKAN 
MALAM 

AKTIVITAS 
PRIBADI 

BERKUMPUL 
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3.1.1.2.2. Pola Kegiatan Peserta Retret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTBOND 

SHARING DAN 
DINAMIKA 

KELOMPOK 

ISTIRAHAT / 
MAKAN  

ISTIRAHAT / TIDUR 

RENUNGAN 
MALAM 

SESI PEMBERIAN 
MATERI 

PENGENALAN 
PENDAMPING ATAU 

PEMATERI 

MAKAN 
BERSAMA 

PERSIAPAN 
SEBELUM 
RETRET 

ISTIRAHAT / 
TIDUR 

MCK 

BERKUMPUL PARKIR ABSEN 

KEGIATAN 

RETRET 
IBADAH PEMBUKA 

Bagan 3.2.  Pola Aktivitas Peserta Retret. 

Sumber: analisis pribadi 
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3.1.1.2.3. Pola Kegiatan Pembimbing dan Pemateri Retret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.1.1.2.4. Pola Aktivitas Panitia Retret  

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 
RETRET 

MCK 
MEMBERIKAN MATERI 
DAN PENDAMPINGAN 

MAKAN DAN 
MINUM  

MEMIMPIN DOA ISTIRAHAT 

PARKIR MELAKUKAN 
PERSIAPAN 

MENCARI BUKU 
REFRENSI  

PULANG  

Bagan 3.3. Pola Aktivitas Pembimbing dan Pemateri 
Retret. 

Sumber : analisis pribadi 

Pulang 

Rapat  

Briefieng  

evaluasi 

Parkir 

Mempersiapkan 
kegiatan retret  Makan dan Minum 

Istirahat  

MCK 
Mengatur seluruh 

kegiatan retret  

Bagan3.4. Pola Aktivitas Panitia Retret. 

Sumber: analisis pribadi 
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3.1.1.2.5.  Pola Aktivitas Pemimpin dan Staff Kantor Pengelola Rumah 

Retret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.1.2.6. Pola Aktivitas Staff Pengelola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCK 

PULANG  

ISTIRAHAT 

MAKAN DAN MINUM  

PARKIR 

BEKERJA  Menerima tamu  Rapat  

Bagan 3.5. Pola Aktvitas Pemimpin dan Staff Kantor Pengelola Rumah Retret. 

Sumber : analisis pribadi 

Bagan 3.6. Pola Aktivitas Staff Pengelola 

Sumber : analisis pribadi 

MENJAGA 

KEAMANAN 

PARKIR 

BEKERJA  

ISTIRAHAT 

MAKAN DAN MINUM 

MENYIAPKAN  
DAN MENYAJIKAN 

MAKANAN DAN 
MINUMAN. MERAWAT 

KEBUN MEMBERSIHKAN 
SELURUH BANGUNAN  

MCK PULANG 
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3.1.2. Studi Fasilitas 

3.1.2.1. Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Dalam pendekatan kebutuhan ruang diperlukan analisis 

berdasarkan aktivitas, kebutuhan ruang, sifat ruang dan jenis 

ruang yang terdapat pada bangunan ini, antara lain : 

 

 

BRUDER CSA 

Aktivitas Kebutuhan Ruang  Sifat Ruang Jenis 

ruang 

- Bangun tidur - Kamar Tidur Privat Indoor  

- Mandi, BAB, 

BAK 

- Kamar Mandi Service Indoor 

- Melakukan 

Perayaan 

Ekaristi 

- Kapel Privat  Indoor  

- Melakukan 

ibadat pagi 

- Kapel Privat Indoor  

- Sarapan pagi - Dapur dan ruang 

makan 

Semi Publik Indoor  

- Menerima 

kunjungan tamu 

- Meja dan sofa Public Indoor  

- Melakukan 

karya 

pelayanan 

- Ruang kerja Privat Indoor  

- Istirahat dan 

makan siang 

- Dapur dan ruang 

makan 

Semi Publik Indoor  

- Hening - Kapel Privat Indoor  

Tabel 3.2. Pendekatan Kebutuhan Ruang. 

Sumber : analisis pribadi 
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- Ruang tidur 

- Melakukan 

ibadat sore 

- Kapel privat Indoor  

- Makan malam - Dapur dan ruang 

makan 

Semi Publik Indoor  

- Melakukan 

aktivitas pribadi 

- Kamar tidur Privat  Indoor  

- Berkumpul 

bersama 

- Ruang duduk 

atau ruang santai 

- Ruang 

kebersamaan 

Semi privat 

 

 

Indoor  

PESERTA RETRET 

Makan dan 

minum 

Ruang Makan Semi publik Indoor  

MCK KM / WC service Indoor  

Istirahat  Kamar Tidur Privat  Indoor  

Menerima materi Ruang aula Public Indoor  

Menerima sabda, 

berdoa, ibadat 

Ruang kapel Semi privat Indoor 

Melakukan 

diskusi  

Ruang aula 

Taman  

Sitting group 

Public Indoor 

Outdoo

r 

Oudoor  

Olah raga Lapangan Public Outdoo

r 

Outbond Area outbond Public Outfoor  

Mencari buku 

refrensi 

Perpustakaan Semi public Indoor  

PEMBIMBING dan PEMATERI RETRET  

Makan dan Ruang makan Semi publik Indoor  
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minum 

MCK KM dan WC Service Indoor  

Istirahat Ruang tidur Privat  Indoor  

Memberikan 

materi 

Memberikan 

bimbingan  

Ruang pertemuan 

Kapel 

Public 

Semi privat 

Indoor  

Memimpin doa Ruang pertemuan  

kapel  

Public 

privat 

Indoor  

Mencari buku 

refrensi 

Perpustakaan Semi public Indoor  

PANITIA RETRET 

Mengatur semua 

kegiatan retret 

Ruang 

Pertemuan 

Kapel 

Lapangan  

Public 

Privat 

public 

Indoor  

Indoor  

Outdoo

r  

Makan dan 

minum 

Ruang makan Semi public  Indoor  

MCK Km dan WC Service  Indoor  

Istirahat Kamar tidur Privat  Indoor  

PENGELOLA RUMAH RETRET 

PEMIMPIN RUMAH RETRET  

Mengawasi 

kinerja staff dan 

karyawan 

Memeriksan 

semua laporan 

kerja rumah retret 

Ruang kantor 

pimpinan 

privat Indoor  

Makan dan 

minum 

Ruang makan Semi public  Indoor  
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Istirahat Ruang kantor 

pimpinan 

privat Indoor 

Rapat  Ruang rapat privat Indoor  

MCK KM dan WC Service  Indoor  

STAFF KANTOR PENGELOLA  

Mengelola 

seluruh 

administrasi 

rumah retret  

Kantor pengelola Privat  Indoor 

Menerima tamu 

atau pengunjung 

rumah retret 

Resepsionis dan 

ruang tamu  

Public  Indoor 

Makan dan 

minum  

Ruang makan  Semi public  Indoor  

Rapat  Ruang rapat Privat  Indoor  

STAFF PENGELOLA  

Menyiapkan 

makanan dan 

minuman bagi 

seluruh pelaku 

rumah retret.  

Menyajikan 

makanan. 

Membersihkan 

dapur dan 

peralatannya 

Dapur  

Ruang makan  

 

 

 

Ruang makan 

 

Dapur dan ruang 

cuci 

Service  

Semi public 

 

 

 

Semi publik  

 

Semi privat  

Indoor  

Indoor  

 

 

 

Indoor 

 

Indoor  

 

 

STAFF KEBERSIHAN DAN MERAWAT TAMAN 

Membersihkan 

seluruh area biara 

dan rumah retret. 

Ruang karyawan 

Gudang 

 

Semi privat  

service 

Indoor  

Indoor  
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Merawat taman 

yang ada dalam 

kompleks 

bangunan. 

STAFF KEAMANAN  

Menjaga 

kompleks 

bangunan agar 

terhindar dari 

pencurian,dll. 

Pos satpam Semi privat  Indoor  

 

 

 

PUBLIK SEMI PUBLIK  SEMI 

PRIVAT  

PRIVAT  SERVICE 

Resepsionis Ruang makan Ruang cuci Kantor pengelola Dapur  

Ruang 

pertemuan 

Perpustakaan  Ruang 

karyawan 

Ruang rapat  Gudang  

Lapangan 

outdoor 

 Pos 

keamanan  

Kantor pimpinan  KM dan WC 

Area 

outbond 

  Kapel  Ruang 

genset 

Lahan parkir   Kamar tidur  Rainwater 

treatment  

Ruang tamu   Kamar mandi 

tamu 

 

   Ruang tidur tamu  

Tabel 3.3.Kebutuhan Ruang. 

Sumber : analisis pribadi  
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3.1.2.2. Persyaratan Ruang 

Persyaratan ruang berdasarkan kebutuhan ruang didalam bangunan biara dan rumah retret, yang 

meliputi  kriteria penghawaan, pencahayaan, akustik, keamanan dan kesehatan, yaitu :  

 

 

 

No. 

 

Nama Ruang 

 

ASPEK 

Akustik Pencahayaan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

Stabil Tenang Alami Buatan Alami Buatan Kebakaran  Sekuritas Radiasi kelembapan 

1.  Kapel   •  •  •  •  •  •    •  

2.  Kamar Tidur  •  •  •  •  •  •  •   •  

3.  Aula atau ruang 

pertemuan  

•   •  •  •  •  •  •  •   

4.  Ruang makan •   •  •  •  •  •  •   •  

5.  Dapur   •  •  •  •  •  •  •  •  •  

6.  Ruang cuci •   •  •  •   •  •   •  

7.  KM dan WC •   •  •  •   •    •  

Tabel 3.4. Persyaratan Ruang. 

Sumber : analisis ribadi 
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8.  Resepsionis •   •  •  •  •  •  •  •   

9.  Perpustakaan   •  •  •  •  •  •  •  •  •  

10.  Kantor Pimpinan   •  •  •  •  •  •  •  •  •  

11.  Kanto Pengelola  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

12.  Ruang Rapat  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

13.  Ruang 

Karyawan  

•   •  •  •  •  •  •   •  

14.  Gudang  •   •  •  •  •  •  •   •  

15.  Pos Keamanan •   •  •  •   •  •   •  

16.  Ruang genset  •   •   •   •  •  •  •  
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3.1.2.3. Pola Sirkulasi Ruang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Makan 

Kamar tidur dan 
kamar mandi 

KAPEL 

Kantor 

Ruang 
Kebersamaan 

Ruang Rapat 

Bagan 3.7.Pola Sirkulasi Bangunan Utama. 

Sumber : analisis Pribadi 

Bagan 3.8.Pola Sirkulasi Bangunan rumah retret 

Sumber : analisis Pribadi 

KAPEL 

Kamar tidur dan 
kamar mandi 

Ruang Makan 

Parkir Entrance / exit 

Ruang Pertemuan Lapangan 
Outbond 

Exit  
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3.1.2.4. Pendekatan Jumlah Pelaku  

Pendekatan jumlah pelaku merupakan hasil wawancara dan 

berdasarkan perbedaan kategori pelaku bangunan, yaitu : 

 

 

Pelaku  Jumlah 

Bruder CSA 10 

Peserta Retret  120 

Panitia Retret 10 

Pembimbing dan Pemateri  20 

Staff kantor pengelola 5 

Staff pengelola  

- Dapur 

- Kebersihan 

- Merawat taman 

 

6 

5 

2 

Tabel 3.5. Jumlah Pelaku. 

Sumber : analisis pribadi 

Bagan 3.9.Pola Sirkulasi Bangunan pengelola 

Sumber : analisis Pribadi 

Pos 
Keamanan 

Parkir Entrance / exit 

Kantor Pengelola 

Dapur  Kebun  Bangunan 

Ruang Makan  MCK 

Ruang 
karyawan 
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- Keamanan 2 

Total 180 orang 

 

3.1.3. Studi Ruang Khusus 

a. Kapel atau Ruang Doa 

Persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain : 

- Suasana ruang yang tercipta memberikan kesan sacral 

dan agung.  

- Pada ruang kapel harus terhindar dari sarana kebisingan 

dan dalam suasana tenang. 

- Terdapat tabernakel sebagai tempat meletakkan hosti 

kudus. 

- Terdapat ruang sakristi dan ruang pengakuan dosa, dan 

tempat untuk meletakkan alat – alat ibadat. 

- Peralatan yang wajib tersedia yaitu meja altar,patung 

orang – orang kudus, peralatan ibadat, kursi umat. 

Karena bangunan ini terdapat dua fungsi yaitu 

bangunan biara dan rumah retret, maka diperlukan 

pemisahan ruang kapel untuk menjaga privasi dari 

komunitas Bruder CSA. 

1. Kapel Bruder CSA 

Fasilitas Perabot : kursi umat 6 buah dengan kapasitas 30 

orang, meja altar, tabernakel, mimbar. 

2. Kapel Rumah Retret 
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Fasilitas Perabot: kursi umat 24 buah untuk kapasitas 150 

orang, meja altar, tabernakel, mimbar. 

 
b. Kamar Tidur 

Pada ruang kamar tidur, terdapat 2 kategori yaitu untuk 

Bruder CSA dan Rumah Retret yang dibedakan berdasarkan : 

1. Kamar tidur Bruder CSA dengan kamar mandi 

Klasifikasi : 

• Kapasitas untuk 1 orang Bruder. 

• Fasilitas perabotan terdiri dari 1 buah tempat tidur 

single bed, 1 buah lemari baju dan 1 buah meja dan 

kursi. 

• Tersedia area service yaitu kamar mandi dan wc. 

 

2. Kamar tidur Bruder CSA 

Klasifikasi : 

• Kapasitas untuk 1 orang bruder. 

• Fasilitas kebutuhan perabot yaitu 1 buah tempat 

tidur single bed, 1 buah lemari baju, dan 1 buah 

meja dan kursi. 

 

3. Kamar tidur rumah retret untuk 2 orang dan dilengkapi 

dengan kamar mandi. 

Klasifikasi : 
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• Untuk kapasitas 2 orang. 

• Tedapat kebutuhan perabot yaitu 2buah tempat tidur 

single bed, 2 lemari baju satu pintu, 1 buah meja kecil 

serbaguna. 

• Diengkapi dengan area servis yaitu kamar mandi dan 

wc. 

• Dapat digunakan untuk peserta retret, panitia retret, 

pembimbing dan pemateri retret, kaum rohaniawan. 

 
4. Kamar tidur untuk 3 orang 

Klasifikasi : 

• Kapasitas untuk 3 orang. 

• Terdapat kebutuhan perabot yaitu 3 buah tempat tidur 

single bed, 3 buah lemari satu pintu. 

• Dapat digunakan untuk peserta retret. 

 

c. Aula atau Ruang Pertemuan  

Aula atau ruang pertemuan memiliki kapasitas 200 orang dan 

memiliki beberapa kriteria, antara lain : 

- Karakteristik ruang ini membutuhkan ruangan yang cukup 

luas dan bebas dari kolom struktur. 

- Peralatan yang diperlukan yaitu LCD dan proyektor, mic dan 

speaker, papan tulis dan peralatannya. 
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- Diberikan dinding partisi menyekat ruang menjadi lebih besar 

atau lebih kecil sesuai dengan kebutuhan ruang. 

- Dalam penggunaan ruangan ini dapat menggunakan kursi 

atau duduk bersila dilantai. 

- Dilengkapi dengan ruang gudang dan ruang peralatan untuk 

menyimpan barang – barang. 
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3.1.4. Studi Luas Bangunan dan Lahan Parkir 

a. Studi luas bangunan  

Pada studi luas bangunan terdapat kriteria kapasitas ruang dan besaran ruang yang sesuai dengan standart 

dan analisis yang diperoleh dari : 

NAD : Neufert Architect Data 

SRK : Studi Ruang Khusus 

SB : Studi Banding  

AP : Analisis Pribadi  

 
 

Nama Ruang Analisis besaran Luas 

ruang  

Kapasitas 

ruang  

Jumlah 

ruang  

Sumber  luas ruang 

total 

Kapel • Kursi (30) = 0.36 m² (30) = 10.8 m² 

• Meja altar (1) = 3 m² (1) = 3 m² 

• Tabernakel (1) = 0.35 m² 

• Speaker (2) = 0.12 m² (2)=0.24 m² 

• Meja mimbar (1) = 0.54 m² 

• Sirkulasi 68% 

46.7m² 30 1 SRK 46.7 m² 

Tabel 3.6.Studi luas bangunan Biara Bruder CSA. 

Sumber : analisis pribadi 
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Ruang 

pertemuan 

• kursi (20) = 0.36 m² (20) = 7.2 m² 

• Papan tulis (1) = 0,1 m² 

• Speaker (1) = 0.12 m²  

• LCD (1) = 0.03 m² 

• Proyektor (1) = 0.06 m² 

• Sirkulasi 78% 

34 m² 20 orang 1 SRK 34 m² 

Kamar tidur • tempat tidur single bed (1) = 1.62 

m²  

• lemari baju satu pintu (1) = 0.55 m² 

•  meja 0.78 m² 

• Kursi 0.36 m² 

• Kamar mandi 3 m² 

• Sirkulasi 76% 

14 m² 

 

1 5 SRK 70 m² 

 

Kamar tidur  • tempat tidur single bed (1) = 1.62 

m²  

• lemari baju satu pintu (1) = 0.55 m² 

•  meja 0.78 m² 

• Kursi 0.36 m² 

• Sirkulasi 67,6% 

10 m² 1 7 SRK 70 m² 

Kamar mandi • Closet duduk (1) = 0.25 m² 

• Shower box (1) = 1.6 m² 

• Wastafel (1) = 0.21 m² 

• Sirkulasi 46% 

3 m² 1 4 AP 12 m² 
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Ruang makan • meja makan 6 orang ( 2 )= 1.35 m² 

(2) = 2.70 m² 

• kursi makan (12)= 0.45 m²(150) = 

5.4 m² 

• lemari es (1) = 0.25 m² 

• sirkulasi 57,4% 

21.5 m² 12 1 AP 

 

21.5 m² 

Dapur  • meja dapur (1) = 0.9 m² 

• rak piring penirisan (1) = 0.135 m² 

• lemari piring (1) = 0.3 m² 

• wastafel (1) = 0.37 m² 

• kompor (1) = 0.28 m² 

• lemari es (1) = 0.25 m² 

• sirkulasi 51% 

4.6 m² 2 1 SB 4.6 m² 

Kantor 

pimpinan 

bruder 

• meja (1) = 0.78 m² 

• kursi 0.36(2)= 0.72 m² 

• lemari berkas (1) = 0.72 m² 

• laptop (1) = 0.066 m² 

• sirkulasi 50% 

4.6 m² 2 1 SB 4.6 m² 

Ruang tamu  • meja (1) = 0.5 m² 

• sofa 3 seat (1) = 1.425 m² 

• kursi single (2) = 0.6 m²(2) = 1.2 m² 

• sirkulasi 63% 

8.5 m² 5 1 SB 8.5 m² 

Ruang • sofa 3 seat (4) = 1.425 m² (4) = 5.7 20 m² 12 1 SB 20 m² 
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kebersamaan  m² 

• meja (2) = 0.5 m²(2) =1 m² 

• televisi (1) = 0.325 m² 

• sirkulasi 48% 

Ruang 

perpustakaan 

• lemari buku (4) = 0.72 m²(4) = 2.88 

m² 

• meja baca (6) = 0.78 m²(6) = 4.68 

m² 

• kursi (6) =0.36 m²(6)=2.16 m² 

• sirkulasi 44% 

17.5 m² 6 1 SB 17.5 m² 

Ruang cuci  • mesin cuci (1) = 0.36 m² 

• meja setrika (1) = 0.675 m² 

• sirkulasi 52% 

2,2m² 1 1 SB 2,2 m² 

Total Luas  311,6 m² 

 

 

 

RUMAH RETRET 

Nama Ruang Analisis besaran Luas ruang  Kapasitas 

ruang  

Jumlah 

ruang  

Sumber  luas ruang 

total 

Ruang 

pertemuan 

• kursi (200) 0.36 m² = 72 m² 

• Papan tulis (1) = 0,1 m² 

280 m² 200 

orang 

1 SRK 280 m² 

Tabel 3.7.Studi luas bangunan Rumah Retret 

Sumber : analisis pribadi 
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• Speaker (4) = 0.12 m² (4)=0.48 m² 

• LCD (2) = 0.03 m²(2) = 0.06 m² 

• Proyektor (2) = 0.06 m²(2) = 0.12 m² 

• Sirkulasi 74% 

Ruang kapel • Kursi (150) = 0.36 m² (150) = 54 m² 

• Meja altar (1) = 10 m² (1) = 10 m² 

• Tabernakel (1) = 0.35 m² 

• Speaker (4) = 0.12 m² (4)=0.48 m² 

• Meja mimbar (1) = 0.54 m² 

• Sirkulasi 70,6% 

222 m² 150 

orang 

1 SRK 222 m² 

Kamar tidur  

2 orang  

• tempat tidur single bed (2) = 1.62 m² 

(2) = 3.24 m² 

• lemari baju satu pintu (2) = 0.55 m²(2) 

= 1.1 m² 

•  meja 0.78 m² 

• Kamar mandi 3 m² 

• Sirkulasi 63% 

14 m² 2 15 SRK 210 m² 

Kamar tidur 

3 orang  

• Kasur single bed (3) = 1.62 m² (3) = 

4.86 m²    

• lemari satu pintu (3) = 0,55 m² (3) = 

1.65 m² 

• sirkulasi 63,8 % 

18 m² 3 orang 40 SRK 720 m² 

Kamar mandi • Closet duduk (1) = 0.25 m² 3 m² 1 120 AP 360 m² 
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• Shower box (1) = 1.6 m² 

• Wastafel (1) = 0.21 m² 

• Sirkulasi 83% 

Ruang 

makan 

• meja makan 6 orang ( 25 )= 1.35 m² 

(25) = 33.75 m² 

• kursi makan (150)= 0.45 m²(150) = 

67.5 m² 

• sirkulasi 61,8% 

265,5 m² 150 

orang 

1 SRK 265,5 m² 

Ruang dapur  • meja dapur (4) = 0.9(4) = 3.6m² 

• rak piring penirisan (4) = 0.135(4) 

=0.54 m² 

• lemari piring (4) = 0.3(4)=1.2  m² 

• wastafel (3) = 0.37(3)=  

1.11 m² 

• kompor (3) = 0.28(3)=  

   0.84m² 

• lemari es (2) = 0.25(2)= 

0.5 m² 

• sirkulasi 48% 

15 m² 6 orang  1 SB 15 m² 

TOTAL LUAS  2.072,5 

m² 
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KANTOR PENGELOLA 

Kantor 

pimpinan 

rumah retret  

• meja (1) = 0.78 m² 

• kursi (2) = 0.36 m² 

• lemari berkas (1) = 0.72 m² 

• laptop (1) = 0.066 m² 

• sirkulasi 54% 

4,2 m² 2 1 SB 4,2m² 

Kantor staff 

pengelola 

• meja (5) = 0.78(5)= 3.9 m² 

• kursi (5) = 0.36(5)= 1.8 m² 

• lemari berkas (2) = 0.72 (2) = 1.44 m² 

• laptop (5)= 0.066(5)= 0.33m² 

• sirkulasi 45% 

13,76 m² 5 orang 1 SB 13,76 m² 

Ruang Rapat • meja (1) = 1.35  m² 

• kursi (6) = 0.36(6) = 2.16 m²  

• sirkulasi 65% 

10 m² 6 orang 1 NAD 10 m² 

Ruang 

Karyawan 

• meja (2) =1.35(2)= 2.7 m² 

• kursi (15)= 0.36(15)= 5.4 m² 

• loker (1) = 0.378 m² 

• sirkulasi 66% 

25 m² 15 orang 1 AP 25 m² 

Dapur dan 

ruang makan  

• meja dapur (1)= 0.9 m² 

• meja makan (4)= 1.35(4) = 5.4 m² 

• kursi (20) = 0.36(20)= 7.2 m² 

• rak piring penirisan (1) = 0.135 m² 

• lemari piring (1) = 0.3m² 

37 m² 20 orang 1 SB 37 m² 

Tabel 3.8. Studi luas bangunan Pengelola  

Sumber : analisis pribadi 
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• wastafel (1) = 0.37 m² 

• kompor (1) = 0.28 m² 

• lemari es (1) = 0.25 m² 

• sirkulasi 60% 

Kamar mandi • Closet duduk (1) = 0.25 m² 

• Wastafel (1) = 0.21 m² 

• Sirkulasi 70% 

1,5 m² 1 5 AP 7,5 m² 

Lobby • meja resepsionis (1)= 0.75 m² 

• kursi (2) = 0.36(2) = 0.72 m² 

• sirkulasi 60% 

3,7 m² 2 orang 1 SB 3,7 m² 

Ruang cuci • mesin cuci (4) = 0.36(4)= 

1.44 m² 

• meja setrika (3) = 0.675(3)= 2.025 m² 

• sirkulasi 61% 

9 m² 5 orang 1 AP 9 m² 

Ruang 

genset 

 20 m²  1 NAD 20 m² 

Rain water 

treatment 

Pengolahan air hujan 5,4 m²  1 NAD 5,4 m² 

Total Luas 135,56 m² 
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No. Nama Bangunan Luas Bangunan 

1.  Biara  311,6 m² 

2.  Rumah Retret 2.072,5 m² 

3. Kantor pengelola 135,56 m² 

Total Keseluruhan Luas 

Bangunan 

2.519,66 m² 

 

Fasilitas Outdoor 

 
 

Nama  Luas  

• Taman Doa   200 m² 

• Outbond   400 m² 

• Taman    100 m² 

Luas  700 m² 

Sirkulasi 50% 350 m² 

Total luas 1050 m² 

 
b. Studi lahan parkir 

Dalam mendesain sebuah bangunan perlu memperhatikan 

dan memperhitungkan kebutuhan lahan parkir. Dalam studi lahan 

parkir ini menggunakan asumsi dari data kualitatif pelaku yaitu 180 

orang dengan klasifikasi 65 % menggunakan bus kecil,  17 % 

menggunakan kendaraan roda empat, dan 18% menggunakan 

kendaraan roda dua. 

Tabel 3.9.Studi Besaran Ruang. 

Sumber :analisis pribadi 

Tabel 3.10. Fasilitas Outdoor 

Sumber :analisis pribadi 



83 
 

 

 
 

Nama Kapasitas Standart 

luas 

Luas lahan 

Bus kecil 65%x 180= 117 orang, 

kapasitas bus kecil 30 orang 

sehingga membutuhkan lahan 

parkir untuk 4 bus. 

(6m x 

2,4m)=14,4 

m² 

=4 x 14.4 m 

= 57.6 m² 

Kendaraan 

roda empat 

17% x 180 = 30 orang. 

Kapasitas 1 mobil 6 orang 

sehingga membutuhkan lahan 

parkir untuk 5 mobil 

3m x 5m 

=15 m² 

=5 x 15 

= 75 m² 

Kendaraan 

roda dua 

18% x 180 = 33 orang x 1 

motor = 33 buah  

 

1 x 2= 

2 m² 

33 x 2 m² 

=66 m² 

 

Luas   198.6 m² 

Sirkulasi 100%  198.6 m² 

Total Luas 397.2 m² 

=397 m² 

3.1.5. Studi Citra Arsitektural  

Dalam studi citra arsitektural, hal – hal yang perlu 

diperhatikan adalah nilai – nilai arsitektur yang ingin ditampilkan, 

seperti penerapan konsep bangunan, respon atau tanggapan positif 

bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebuah nilai 

yang juga berpengaruh yaitu sebuah bangunan dapat memenuhi 

dan menjawab kebutuhan ruang yang diperlukan.  

Pada citra arsitektural yang ingin ditampilkan pada kompleks 

bangunan biara Biara Bruder CSA ini yaitu nilai arsitektur, fasade 

atau tampilan muka bangunan, bangunan, dan respon terhadap 

Tabel 3.11.Studi Lahan Parkir. 

Sumber :analisis pribadi 
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pelaku dan lingkungan disekitar bangunan. Berikut ini beberapa 

penjelasan dalam citra arstektural, yaitu : 

a. Nilai arsitektur 

- Menampilkan dan menerapkan konsep green architecture 

pada kompleks bangunan biara Bruder CSA. 

- Mendesain bangunan kompleks biara sesuai dengan visi 

dan misi serta memunculkan karakter dan ciri bangunan ini. 

b. Bangunan 

- Merancang bangunan sesuai dengan kebutuhan ruang dari 

Bruder CSA. 

- Merancang dan mendesain interior dalam bangunan agar 

mendapatkan kesan ketenangan dan kekhusyukan.  

- Merencanakan interior dalam bangunan  

c. Respon terhadap pelaku dan lingkungan sekitar 

- Merencanakan bangunan sesuai dengan pelaku atau 

pengguna bangunan.  

- Mendesain bangunan yang dapat merespon lingkungan 

sekitar.  
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3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

3.2.1.1. Studi Sistem Struktur  

Pada studi sistem struktur bangunan terdapat beberapa 

kriteria penting yang harus diperhatikan sebagai tolak ukur 

dalam pemilihan struktur, yaitu : 

a. Berdasarkan kriteria desain meliputi : 

• kemampuan layan ( serviceability ) yaitu struktur harus 

mampu memikul beban rancangan secara aman, tanpa 

kelebihan tegangan pada material dan mempunyai batas 

deformasi sesuai batas yang diizinkan. 

• efisiensi yang bertujuan mendesain struktur yang lebih 

ekonomis 

• konstruksi akan mempengaruhi pilihan structural.  

• Ekonomis. Harga sangat berkaitan dengan efisiensi 

bahan dan pelaksanaan yang mudah. 

e. Pembebanan pada struktur  

Dalam melakukan analisis untuk suatu struktur, 

diperlukan adanya gambaran tentang perilaku dan besar 

beban yang bekerja pada struktur. Pembebanan di 

Indonesia diatur dalam SNI 03-1727-1989-F,berikut ini 

skema perencanaan pembebanan untuk rumah dan 

gedung. 
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a. Mempertimbangkan aspek keamanan, kekuatan. 

b. Memperhatikan kondisi lingkungan disekitar bangunan 

seperti kontur, jenis tanah dan pergerakan tanah. 

c. Memperhitungkan efek yang timbul dari bencana yang 

tidak terduga seperti kebakaran, kebanjiran, tanah 

longsor,dll. 

 
 

SISTEM STRUKTUR 

Struktur Rangka 

 

 

Kelebihan : 

- Lebih fleksibel dalam membentuk 

ruangan. 

- Dengan struktur ini dapat 

dimaksimalkan sistem bukaan. 

 

Kekurangan : 

- Muncul kolom – kolom pada 

bangunan. 

- Semua kolom terintegrasi satu 

Bagan 3.10. Skema perencanaan pembebanan. 

Sumber : http://febriecoseiger.blogspot.co.id/2015/07/faktor-yang-

mempengaruhi-struktur.html 

Tabel 3.12.Studi Sistem Struktur. 

Sumber : dokumen pribadi 
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sama lain. 

Struktur Masif 

 
 

 

Kelebihan : 

- Terciptanya ruangan bebas 

kolom. 

- Struktur lebih kuat dan kaku. 

 

Kekurangan : 

- Tidak dapat memaksimalkan 

bukaan. 

- Struktur ini sangat kaku sehingga 

tidak leluasa dalam membentuk 

ruang. 

Struktur Plat Dinding Sejajar 

 
 

 

Kelebihan : 

- Pada struktur ini, dinding berdiri 

sendiri. 

- Terciptanya ruang bebas kolom. 

 

Kekurangan : 

- Pada struktur ini memiliki 

kekurangan karena tidak mampu 

menahan gaya horisontal. 

PONDASI 

Gambar 3.1.struktur rangka 

Sumber : www.google.com 

Gambar 3.2.struktur masif  

Sumber : Sumber : www.google.com 

 

Gambar 3.3.plat dinding sejajar  

Sumber : Sumber : www.google.com 
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Pondasi Batu Kali  

 
 

 

 

Karakteristik : 

- Pengerjaan pondasi ini mudah 

dan tidak memerlukan waktu 

yang lama. 

- Cocok untuk bangunan yang 

memiliki tinggi lebih dari 1 lantai. 

 

Pondasi Foot Plate  

 
 

 

 

 

 

 

Karakteristik : 

- Pengerjaan pondasi ini mudah 

dan tidak memerlukan waktu 

yang lama. 

- Cocok untuk bangunan yang 

memiliki tinggi lebih dari satu 

lantai. 

 

 

 

 

 

Pondasi Retaining wall 

 
 

 

Karakteristik : 

- Struktur ini dapat menahan 

longsor. 

- Kuat menahan beban yang 

berasal dari gaya horisontal. 

 

Gambar 3.4.Pondasi Batu kali.  

Sumber : 

http://jurnalarsitek.blogspot.co.id/2016/03/
detail-pondasi-batu-kali-batu-gunung.html 

Gambar 3.5. Footplat  

Sumber : 
http://makeadreams.blogspot.co.id/201

5/12/bahan-bahan-yang-di-
pergunakan-untuk-membuat-

pondasi.html 

Gambar 3.6.retaining wall  

Sumber : http://sci-
geoteknik.blogspot.co.id/2013/03/retaining-

wall.html 
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SISTEM PLAT LANTAI 

Sistem Plat dan Balok 

 
 

 

 

Karakteristik : 

- System plat yang terdiri dari 

lantai yang menerus dan ditumpu 

oleh balok monolit. 

- Banyak digunakan pada bentuk 

lantai yang tidak beraturan. 

STRUKTUR ATAP 

Struktur Kayu 

 
 

 

Karakteristik : 

- Merupakan material ramah 

lingkungan. 

- Bahan struktur yaitu kayu dapat 

di temukan dengan mudah. 

- Memiliki estetika yang tinggi. 

- Ruang yang terbentuk di bawah 

atap, dapat dimanfaatkan. 

 

Kelemahan : 

- Harga relative mahal. 

- Rentan terhadap rayap dan 

mudah mengalami pelapukan. 

Struktur Baja Ringan  Kelebihan : 

- Waktu pengerjaan sangat cepat. 

- Biaya relative murah. 

- Beban konstruksi yang diterima 

pondasi dan kolom lebih ringan. 

 

Kekurangan : 

- Ruang yang terbentuk pada attap 

tidak dapat dimanfaatkan. 

Gambar 3.7.two way slab 

Sumber : www.google.com 

 

Gambar 3.8.struktur kayu 

Sumber : www.google.com 
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- Mengalami kesulitan saat 

renovasi dan perubahan bentuk 

bangunan. 

Struktur Baja Konvensional 

 
 

 

Kelebihan : 

- Kuat, tahan lama, kokoh dan 

mudah dalam perawatan. 

 

3.2.1.2. Studi SIstem Enclosure 

 

SISTEM ENCLOSURE 

DINDING  

Jenis Klasifikasi 

• Dinding batu bata Kelebihan : 

- Dari segi struktur, memiliki kekuatan 

yang tinggi dan tahan lama. 

- Pemasangan mudah. 

- Tahap terhadap api. 

- Tidak diperlukan perekat khusus. 

 

Kekurangan : 

• Dalam segi estetika, 

Tabel 3.13. Studi Sistem Enclosure. 

 

Gambar 3.9.baja r ingan. 

Sumber : www.google.com 

Gambar 3.10.baja konvensional  

Sumber : www.google.com 
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pemasangannya kurang rapi. 

• Boros dalam campuran spesi. 

• Membutuhkan waktu yang lebih 

lama. 

 

• Dinding Batako 

 
 

 

 

 

 

Kelebihan : 

- Memiliki ukuran yang lebih besar, 

sehingga cepat dalam 

pemasangannya. 

- Memiliki ukuran yang sama. 

- Kedap terhadap air 

 

Kekurangan : 

- Mudah terjadi retak rambut pada 

dinding. 

- Tidak kuat atau rapuh dalam 

pemasangan paku ke dinding. 

- Kurang dalam mereduksi panas 

dan suara. 

• Dinding partisi ( papan 

gypsum) 

 

 
 

 

Kelebihan : 

- Dapat digunakan sebagai panel 

penyekat ruang.  

- Dapat digunakan sebagai panel 

peredam suara. 

- Ringan dan praktis dalam 

pemasangan. 

- Tidak membebani struktur 

bangunan. 

 

Kekurangan : 

- Harga relative mahal. 

- Tidak tahan terhadap api. 

- Tidak tahan terhadap benturan 

dan goresan. 

Gambar 3.11. dinding batu 
bata 

Sumber : www.goole.com 

Gambar 3.12.dinding batako 

Sumber : www.goole.com 

Gambar 3.13.dinding partisi  

Sumber : www.goole.com 
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- Dinding Kaca 

 
 

 

 

 

Kelebihan : 

- Dapat melihat pemandangan di 

sekitar atau menimbulkan efek 

keleluasan pandang.  

- Dapat memasukan cahaya atau 

terang matahari masuk kedalam 

ruangan. 

- Dapat memasukan udara alami 

kedalam ruangan. 

- Kedap suara dan kedap air. 

- Dapat memaksimalkan luas 

ruangan. 

Kekurangan : 

- Harga yang relative mahal 

- Pemasangan yang rumit 

sehingga memerlukan 

professional. 

- Tidak tahan terhadap getaran. 

- Bukan dinding structural 

sehingga tidak mampu menahan 

beban. 

- Jika terjadi retak atau pecah 

tidak dapat diperbaiki.  

KUSEN  

• Kusen kayu  

 
 

Kelebihan : 

- Dapat diterapkan pada semua 

desain rumah. 

- Variasi dalam segi bentuk. 

- Menampilkan kesan natural. 

- Dapat mereduksi panas. 

 

Kekurangan : 

- Rentan terhadap rayap 

- Sulit mendapatkan kayu dengan 

kualitas baik. 

- Membutuhkan perawatan yang 

intensif. 

- Harga relative sedikit mahal. 

• Kusen aluminium Kelebihan : 

- Bahan awet dan tahan lama dan 

Gambar 3.14.dinding kaca 

Sumber : www.goole.com 

Gambar 3.15.kusen kayu 

Sumber : www.google.com 
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tidak mengalami perubahan 

bentuk terhadap cuaca. 

- Struktur ringan dan kuat serta 

pemasangannya cepat. 

- Harga relative lebih murah. 

 

Kekurangan : 

- Membutuhkan akurasi dalam 

perhitungan kebutuhan luas 

kusen. 

- Tidak semua desain rumah cicik 

dengan tipe kusen ini. 

- Sambungan antara siku dengan 

kaca dapat mennyebabkan air 

masuk. 

• Kusen UPVC  

 
 

 
 
 

Kelebihan : 

- Struktur kuat dan tidak 

merambatkan panas matahari. 

- Tidak terjadi korosi dan muai 

susut. 

- Dapat diaplikasikan di area 

outdoor. 

 

Kekurangan : 

- Pada beberapa merk tidak 

mengandung lapisan anti UV 

sehingga warna cepat pudar. 

PENUTUP LANTAI  

• Parquet Kayu 

 
 

 

Kelebihan : 

- Memunculkan kesan alami dan 

natural pada ruangan. 

- Lantai dari material ini 

memberikan kesan ruangan 

menjadi hangat. 

- Dapat dengan mudah 

dibersihkan. 

 

Kekurangan : 

- Memerlukan perlakuan khusus 

Gambar 3.18. lantai parquet 
kayu 

Sumber : www.goole.com 

Gambar 3.16.kusen 
aluminium 

Sumber : www.google.com 

Gambar 3.17.kusen UPVC 

Sumber : www.goole.com 
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pada saat pemasangan dan 

rentan terhadap rayap. 

- Lantai ini dapat memuai 

sehingga menyebabkan lantai 

tidak rata dan bergelombang. 

• Lantai Keramik 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan : 

- Tersedia dalam berbagai jenis 

dan motif serta berbagai ukuran. 

- Tahan terhadap api 

- Mudah dalam perawatan. 

- Tahan lama 

 

Kekurangan : 

- Apabila terjadi perbedaan suhu 

secara ekstrim, nat pada lantai 

akan retak. 

- Mudah tergores dan mudah 

pecah. 

• Lantai plester semen 

 

 
 

 

 

 

Kelebihan : 

- Tahan terhadap gesekan. 

- Perawatan yang mudah. 

- Material penutup lantai yang 

ramah lingkungan. 

- Dapat dikombinasi dengan 

pelapis lantai seperti karpet. 

Kekurangan : 

- Lantai ini sangat keras sehingga 

kurang nyaman. 

- Sangat rentan pada udara 

lembab. 

PLAFON 

Gambar 3.19. lantai keramik. 

Sumber : www.goole.com 

Gambar 3.20. lantai plester 
semen 

Sumber : www.goole.com 



95 
 

• Plafond akustik 

 
 

 

 

 

Kelebihan : 

- Dapat meredam suara dengan 

baik. 

- Ringan dan mudah untuk 

perbaikan. 

- Proses pengerjaan cepat. 

 

Kekurangan : 

- Tidak tahan terhadap air 

- Harga relative mahal. 

 

• Plafond Gypsum 

 

 
 

 

 

 

Kelebihan : 

- Tanpa terlihat sambungan 

plafond. 

- Mudah dalam pengerjaannya. 

- Mudah diperoleh dan diperbaiki 

apabila rusak. 

 

Kekurangan : 

- Tidak tahan terhadap air dan 

rembesan air. 

- Butuh keahlian khusus saat 

pemasangan. 

PENUTUP ATAP 

- Material Genteng Tanah 

Liat 

 

 
 

Kelebihan : 

- Dapat mereduksi panas matahari 

yang masuk kedalam bangunan. 

- Memberikan efek hangat pada 

saat malam hari. 

- Tidak menimbulkan kebisingan. 

- Memiliki bentuk dan ukuran yang 

sama. 

- Mudah dalam segi perawatan. 

 

Kekurangan : 

- Pada beberapa varian memiliki 

massa yang cukup berat. 

Gambar 3.21.plafon akustik  

Sumber : www.google.com 

Gambar 3.22.plafon gypsum 

Sumber : www.goole.com 

Gambar 3.23.genteng tanah 
liat. 

Sumber : www.google.com 
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- Warna genteng cepat pudar. 

- Mudah rapuh apabila terkena 

tekanan. 

Genteng Asbes 

 
 

 

 

Kelebihan : 

- Harga relative lebih murah. 

- Mudah dalam pemasangan. 

- Relative ringan. 

 

Kekurangan : 

- Desain monoton. 

- Tidak dapat menyerap panas 

matahari. 

- Mudah patah. 

- Memiliki efek “karbon”. 

 

3.2.2. Studi Sistem Utilitas 

3.2.2.1. Sistem Distribusi Air Bersih 

Sistem distribusi air bersih menggunakan dua jenis 

sumber air yaitu sumber utama / sumber air primer 

menggunakan PDAM dan sumber tambahan / sumber air 

sekunder menggunakan dan memanfaatkan air hujan yang 

ditampung dalam bak penampungan, sistem ini dikenal 

sebagai sistem rain water harvesting. 

 

 

 

 

Gambar 3.24.genteng asbes.  

Sumber : www.google.com 
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3.2.2.2. Sistem Pengolahan Limbah  

Dalam sistem pengolahan limbah yang digunakan pada 

bangunan ini yaitu pengolahan limbah dapur dengan 

menggunakan sebuah alat grease trap untuk meyaring 

lemak dan minyak serta makanan sisa. 

 

 

 

3.2.2.3. Sistem Jaringan Listrik 

Sistem jaringan listrik yang digunakan pada 

perancangan bangunan ini bersumber dari PLN atau 

Perusahaan Listrik Negara dan Genset. Energi listrik dari 

PLN adalah sumber yang utama, sedangkan energi listrik 

dari genset digunakan pada saat sumber utama mati.  

Gambar 3.25.Plastic Grease Trap 

Sumber: www.google.com 

Disalurkan  

Dipompa  

Bangunan  

Meteran air  

Air PDAM  

Groundtank Rooftank 

Bagan 3.11. Distribusi air PDAM. 

Sumber: analisis pribadi 

groundtank rooftank 

Bangunan  

diterima  

Air hujan 

Atap 

Talang Air 

Mengalami 

proses 

penyaringan 

Bagan 3.12. Distribusi air hujan. 

Sumber: analisis pribadi 
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Dari sumber utama atau PLN disalurkan menuju 

transmisi – transmisi atau trafo – trafo listrik kemudian 

disalurkan menuju meteran listrik pada setiap bangunan. 

Proses selanjutnya menuju alat automatic transfer switch 

dan diteruskan kedalam panel.  

 

Gambar 3.27.system penyaluran tenaga 
listr ik. 

Sumber :www.google.com 

Gambar 3.28. Genset.  

Sumber :www.google.com 
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3.2.2.4. Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran adalah sebuah sistem 

yang menanggulangi apabila terjadi kebakaran di bangunan 

ini. System ini terdiri dari beberapa alat pendukung yaitu : 

1. Alarm Kebakaran  

Alarm kebakaran atau fire alarm system merupakan 

sebuah perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi dan 

memperingatkan orang - orang melalui suara ketika 

terdeteksi asap, api, dan keadaan darurat lainnya.  

Pada sistem alarm kebakaran ini terdapat alat heat 

detector atau pendeteksi panas yang akan bekerja ketika 

terjadi peningkatan suhu secara ekstrim. Alat ini sering 

digunakan karena harga yang ekonomis dan aplikasi yang 

luas.  

 

 

2. APAR 

APAR atau Alat Pemadam Api Ringan adalah sebuah 

alat yang berfungsi untuk mencegah dan membantu 

Gambar 3.29.alarm kebakaran. 

Sumber :www.google.com 
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memadamkan api. Alat ini merupakan sebuah perangkat 

portable yang dapat mengeluarkan cairan untuk 

memadamkan api. 

Dalam kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

kebakaran, terdapat klasifikasi kebakaran menurut 

klas,yaitu: 

a. Klas A (kebakaran yang berasal dari bahan yang 

mudah terbakar seperti kertas, kayu, plastic, karet,dll). 

b. Klas B (kebakaran yang berasal dari bahan cair dan 

gas yang mudah menyala seperti minyak tanah, solar, 

bensin, LPG,dll). 

c. Klas C (kebakaran yang berasal dari peralatan listrik 

atau terjadi hubungan arus pendek) 

d. Klas D (kebakaran yang berasal dari bahan logam 

seperti magnesium,calcium,dll). 

Pada bangunan biara ini, penyebab kemungkinan 

terjadi kebakaran termasuk dalam tipe klas A,B dan C 

sehingga membutuhkan jenis APAR yang berbahan Dry 

Chemical Powder atau serbuk kimia kering.  
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3. Sprinkler  

 

 

 

Menggunakan sprinkler pemadam kebakaran. Alat ini 

diletakkan pada langit – langit atau plafond dan otomatis 

akan menyemburkan air ketika muncul asap ataupun air. 

Sistem kerja alat ini yaitu mendeteksi ciri - ciri terjadinya 

kebakaran ketika muncul api atau asap dan kemudian 

sistem sprinkler akan langsung terhubung dengan sistem air 

bertekanan tinggi sehingga api akan cepat padam.  

Gambar 3.30. APAR. 

Sumber :www.google.com 

Gambar 3.31.sprinkler 

Sumber :www.google.com 
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Saat ini sistem sprinkler telah canggih yaitu ketika air 

keluar dari sprinkler secara otomatis alarm kebakaran 

langsung berbunyi. 

 
3.2.2.5. Sistem Penghawaan 

Sistem Penghawaan yang terdapat pada bangunan ini yaitu : 

a. Penghawaan alami 

Penghawaan alami adalah sebuah proses pertukaran 

udara dari dan dalam bangunan dengan menggunakan 

elemen bukaan pada bangunan. Proses pertukaran 

udara sangat baik untuk aspek kesehatan pengguna 

bangunan.  

Udara didalam rumah yang telah tercampur dengan 

zat kimia dapat keluar dengan adanya proses pertukaran 

udara tersebut.  

 

 
 

Gambar 3.32.system cross ventilation.  

Sumber : www.google.com 
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b. Penghawaan buatan  

System penghawaan buatan adalah sebuah system 

yang memasukan udara secara buatan kedalam bangunan. 

Untuk memberikan penghawaan buatan dapat digunakan 

system air conditioner atau pendingin ruangan (AC).  

Pada bangunan ini akan menggunakan sistem ac 

split. AC split adalah sistem pendingin udara yang berkerja 

untuk menyerap udara panas dalam ruangan dan 

mengeluarkan panas ke luar ruangan.  

Ac split terdiri dari 2 bagian yaitu bagian indoor dan 

bagian outdoor yang terdapat kipas sebagai alat untuk 

mengurangi panas pada pipa kondensor. Pada pipa indoor 

terdapat pipa evaporator dan motor listrik yang digunakan 

untuk menyalakan blower.  

Gambar 3.33. Elemen bukaan pada 
bangunan. 

Sumber : www.google.com 
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3.2.2.6. Sistem Pencahayaan 

Sistem Pencahayaan yang digunakan pada bangunan ini 

menggunakan 2 sistem yaitu : 

a. Pencahayaan Alami 

Sistem pencahayaan alami yaitu dengan memasukan 

cahaya matahari kedalam bangunan melalui bukaan 

jendela, dan sky light. Sky light adalah sebuah jendela 

atau kaca yang terletak di atap atau dinding. Fungsi 

skylight yaitu memasukan sinar matahari kedalam 

ruangan untuk menciptakan kehangatan. 

b. Pencahayaan Buatan 

System pencahayaan buatan adalah pencahayaan 

yang bersumber dari cahaya selain sinar matahari. 

Pencahayaan buatan menggunakan cahaya yang 

dihasilkan oleh lampu. Pada saat ini muncul berbagai jenis 

Gambar 3.34. ac split.  

Sumber: www.google.com 
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dan model dari lampu yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhannya.  

Jenis lampu yang akan digunakan pada bangunan 

biara ini yaitu jenis lampu LED yang hemat energy dan 

tahan lama.  

  

 

 

c. Sistem Transportasi Vertikal 

Bangunan biara ini dirancang dengan ketinggian 2 

lantai, untuk system transportasi vertical menggunakan 2 

jenis yaitu penggunaan tangga dan penggunaan ramp.  

  

 
Gambar 3.36. tangga. 

Sumber: www.google.com 

Gambar 3.37.ramp. 

Sumber: www.google.com 

Gambar 3.35. lampu LED. 

Sumber: www.google.com 
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Tangga dimanfaatkan untuk mencapai lantai 2 

maupun sebaliknya, sedangkan penggunaan ramp 

digunakan untuk koneksi antar bangunan di lahan yang 

berkontur dan memudahkan sirkulasi untuk kaum difabel.  

• Sirkulasi untuk difabel 

Ketentuan teknis sirkulasi untuk kaum difabel, sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

no.30/prt/m/2006 yaitu : 

 

 

 

Ramp Tekstur lantai Halus dan tidak licin 

Derajat 

kemiringan  

Interior maksimal 7º, eksterior 6º 

Lebar jalur Minimum 95cm, tanpa tepi 

pengamanan, minimum 120cm 

dengan tepi pengamanan. 

Permukaan 

datar 

Bebas dan datar, pada awalan atau 

akhiran panjang minimum 160cm 

Tangga Dimensi anak 

tangga 

Tinggi pijakan 15-19cm, lebar 

pijakan 27-30cm. 

 Derajat Maksimal 60º 

Tabel  3.14. sirkulasi untuk difabel.  

Sumber: peraturan menteri PU no.30/prt/m/2006(idris,2006) 
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kemiringan  

 
 

3.2.2.8. Sistem Pengolahan Sampah 

Pada perancangan bangunan ini, sampah yang 

terkumpul akan dibedakan berdasar klasifikasi sampah organic 

dan sampah anorganik. Sampah organic dapat diolah untuk 

dijadikan kompos, sedangkan untuk sampah anorganik dan 

sampah lainnya dikumpulkan untuk dibuang ke TPA atau 

Tempat Pembuangan akhir.  

.  
 

 
3.2.2.9. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang diterapkan dalam 

perancangan bangunan ini yaitu menggunakan pagar 

sebagai pembatas tapak dan menghindari orang tidak 

dikenal masuk kedalam bangunan, dibangun pos keamanan 

Gambar 3.38.tempat sampah 

Sumber : dokumen pribadi 



108 
 

sebagai sarana petugas keamanan berjaga. Menggunakan 

teknologi saat ini yaitu penggunaan cctv pada titik – titik di 

bangunan.  

 

3.2.2.10. Sistem penangkal petir 

 

 

 

Pada bangunan tinggi diberikan alat penangkal petir 

yang berfungsi sebagai jalan petir menuju permukaan bumi 

dengan tidak merusak atau menghancurkan benda – benda 

yang dilewati. Pada gambar 3.39. merupakan gambar 

penangkal petir yang sering digunakan yaitu Flash Vectron 

dan sangat cocok pada daerah beriklim tropis.  

 

3.2.3. Studi Pemanfaatan Teknologi  

Dalam perencanaan bangunan Biara ini menggunakan 

dan memanfaatkan teknologi yang berkembang pada saat 

ini, yaitu : 

Gambar 3.39.penangkal petir  

Sumber : www.google.com 
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- Penggunaan CCTV untuk keamanan 

 

 

 

Closed Circuit Television atau CCTV adalah 

sebuah system computer yang menggunakan video 

kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada 

perangkat tersebut dipasang atau diletakkan. 

Fungsi dari CCTV yaitu menghindari dan 

mencegah terjadinya kejahatan, dapat memantau 

keseluruhan area bangunan dengan mudah, dll. Saat ini 

CCTV telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. 

- Rain water harvesting 

Gambar 3.40.CCTV. 

Sumber : www.google.com 
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Rain water harvesting adalah sebuah system 

pengolahan dan pemanfaatan air hujan dengan 

menggunakan proses filtrasi dan penyaringan. Hasil 

pengolahan air tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

menyiram tanaman, mencuci, flushing closet,dll.  

 

3.3. Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan  

3.3.1. Analisa pemilihan lokasi 

Berdasarkan pemilihan lokasi pembangunan Biara Bruder 

CSA yang merupakan pengembangan kebutuhan ruangan biara 

Generalat yang lama, maka lokasi pembangunan berada dalam 

wilayah Keuskupan Agung Semarang dan wilayah kota Semarang. 

Gambar 3.41.rain water harvesting.  

Sumber : www.google.com 
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Pada gambar 3.42. merupakan peta pembagian BWK Kota 

Semarang. 

 

 

 

Berdasarkan pada penetapan kawasan sesuai dengan 

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota Semarang 

tahun 2011 – 2031, proyek bangunan biara ini termasuk dalam 

bangunan sarana peribadatan yang merupakan bagian dari pusat 

lingkungan.  

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 11 c dan pasal 14 

ayat 1, yang dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan untuk 

rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan terdapat pada 

Gambar 3.42. Peta Pembagian BWK Kota Semarang.  

Sumber : http://pamboedifiles.blogspot.co.id/2013/05/peta-pembagian-bwk-kota-

semarang.html  
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BWK I, BWK II, BWK III, BWK IV, BWK V, BWK VI, BWK VII, BWK 

VIII, BWK IX dan BWK X. 

 

3.3.1.1. Kriteria Pemilihan Lokasi 

a. Memiliki suasana yang hening, tenang, sejuk untuk 

mendekatkan diri dan merasakan kehadiran Tuhan dalam 

keheningan.  

b. Berada di daerah yang dikelilingi dengan alam dan 

mempunyai pemandangan bagus untuk mendukung 

kegiatan kerohanian bruder dan peserta retret yang 

bertujuan untuk mensyukuri ciptaan Tuhan.  

c. Dekat dengan sarana peribadatan berupa Gereja Katolik. 

d. Lokasi belum padat permukiman. 

e. Lokasi mudah dijangkau dalam pelayanan Bruder CSA. 

f. Dekat dengan sarana pendidikan katolik atau Sekolah 

Katolik. 

Berdasarkan kriteria - kriteria pemilihan lokasi 

tersebut, sasaran BWK yang memungkinkan untuk lokasi 

proyek Biara Bruder CSA yaitu pada BWK VI, VII dan BWK 

IX yang berada pada daerah dataran tinggi.  

Pada tabel 3.15. merupakan tabel perbandingan penilaian 

dalam menentukan lokasi dari proyek Biara Bruder CSA. 
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Kriteria Bobot BWK 

VI VII IX 

A 30 30 20 30 

B 25 25 15 25 

C 15 15 15 15 

D 10 10 5 10 

E 10 10 10 5 

F 10 10 5 5 

TOTAL 100 70 90 

 

Dengan menganalisis kriteria – kriteria pemilihan lokasi, 

maka perancangan bangunan kompleks biara Bruder CSA berada 

di BWK VI yaitu Kecamatan Tembalang dengan luas kurang lebih 

4.420 hektar dan terdiri dari batas – batas kecamatan yaitu : 

• Bagian Utara  : kecamatan Pedurungan  

• Bagian Timur  : Kab. Demak 

• Bagian Selatan  : Kab. Semarang 

• Bagian Barat  : kecamatan Banyumanik 

Kecamatan Tembalang dibagi menjadi 12 kelurahan yaitu 

kelurahan Bulusan, kelurahan Jangli, kelurahan Kedungmundu, 

kelurahan Kramas, kelurahan Mangunharjo, kelurahan Meteseh, 

Tabel 3.15. Penilaian BWK untuk pemilihan lokasi 

Sumber:analisis pribadi 
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kelurahan Rowosari, kelurahan Sambiroto, kelurahan 

Sendangguwo, kelurahan Sendangmulyo, kelurahan Tandang, 

kelurahan Tembalang. 

 

 

 

Berdasarkan ketersediaan lahan kosong yang cukup luas, 

maka terdapat 2 alternative tapak yaitu di Jalan Mangunharjo 1 dan 

di Jalan Kompol R.Soekanto. 

Gambar 3.43. Peta Kecamatan Tembalang Semarang.  

Sumber : http://lokanesia.com/peta-kecamatan-tembalang-kota-semarang/ 
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3.3.2. Analisa pemilihan tapak 

3.3.2.1. Alternative Tapak A 

  

 

 

 

- Lokasi : Jalan Mangunharjo 1, Kelurahan Mangunharjo, 

Kecamatan Tembalang, Semarang. 

- Luas Tapak ± 25.000 m² atau 2,5 hektar. 

- Batas – batas tapak : 

Utara : Jalan lingkungan dan lahan kosong 

Timur : lahan kosong 

Selatan : sungai kecil 

Barat : lahan kosong. 

  

 

 

Gambar 3.44.Alternative Tapak A 

Sumber: www.google.com 
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Gambar 3.45.foto lokasi 

Sumber: dokumen pribadi  
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Gambar Potongan kontur tapak 

 

 

 

 

Potensi :  

 

Iklim  Iklim tropis lembab 

Suhu rata – rata 

dan angin 

28-34°C (BMKG:Kota Semarang), kecepatan angin 

0,8 m/s – 1,4m/s yang berhembus dari arah 

tenggara menuju barat laut. 

Vegetasi  Banyak di tumbuhi rumput liar. 

Gambar 3.46.Potongan A-A’.  

Sumber: www.googleearth/section.com 

Gambar 3.47.Potongan B-B’.  

Sumber: www.googleearth/section.com 

Tabel 3.16. Potensi Tapak A 

Sumber:analisis pribadi 
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Topografi Tanah pada site ini merupakan tanah berkontur 

sedikit landai. 

Sumber air Berasal dari sumber air PDAM. 

Sumber jaringan 

listrik  

PLN (Perusahaan Listrik Negara) 

Keadaan 

lingkungan sekitar 

Berupa tanah kosong  

View from site  view yang tampak dari tapak berupa jalan 

lingkungan yaitu jalan mangunharjo 1 dan lahan 

kosong. 

Peraturan Daerah 

Terkait  

RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031 

Potensi  - Berada jauh dari permukiman penduduk. 

- Jauh dari jalan utama yaitu jalan R.Soekanto 

- Dekat dengan kantor kelurahan Manghunharjo 

yang berada 800m dari lokasi tapak, dan dekat 

dengan Rumah Sakit Nasional Diponegoro. 

- Dekat dengan Gereja Santo Petrus Sambiroto. 

Akses utama 

menuju tapak 

- melalui jalan R.Soekanto kemudian masuk 

kedalam jalan mangunharjo 1. Jalan R.Soekanto 

ini merupakan akses jalan dari sambiroto 

menuju tembalang dan sebaliknya. 
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3.3.2.2. Alterative Tapak B 

   

 

 

 

 

 

 

Lokasi : Jalan Kompol R.Soekanto, Kelurahan 

Mangunharjo, Kecamatan Tembalang. 

Luas tapak : 10.700 m² 

Batas – batas tapak : 

- Utara :jalan lingkungan dan perumahan. 

- Timur : lahan kosong  

- Selatan : permukiman warga 

- Barat : jalan Kompol R.Soekanto 

Gambar 3.48.Alternative Tapak B 

Sumber: www.google.com 
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- Potensi : 

 

 

Iklim  Iklim tropis lembab 

Suhu rata – rata 

dan angin 

28-34°C (BMKG:Kota Semarang), kecepatan angin 

0,8 m/s – 1,4m/s yang berhembus dari arah 

tenggara menuju barat laut. 

Vegetasi  Banyak di tumbuhi rumput liar. 

Topografi Tanah pada site ini merupakan tanah berkontur 

sedikit landai. 

Sumber air Berasal dari sumber air PDAM. 

Sumber jaringan 

listrik  

PLN (Perusahaan Listrik Negara) 

Keadaan 

lingkungan sekitar 

Berupa tanah kosong dan permukiman warga. 

View from site Arah utara : Perum Taman Bukit Asri 

Gambar 3.49.foto disekitar tapak 

Sumber: www.google.com 

Tabel 3.17. Potensi Tapak B 

Sumber:analisis pribadi 
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Arah timur :lahan kosong 

Arah selatan : permukiman warga. 

Arah barat : jalan kolektor primer yaitu jalan Kompol 

R.Soekanto dan permukiman warga. 

Peraturan Daerah 

Terkait  

RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031 

Potensi  - Tapak berada di tepi jalan Kompol R.Soekanto, 

jalan ini merupakan jalan dari sambiroto menuju 

tembalang dan sebaliknya. 

- Dekat dengan kantor kelurahan 100m dari 

lokasi tapak. 

- Dekat dengan Gereja Santo Petrus Sambiroto. 

 

Gambar Potongan kontur tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.50.Potongan A-A’ lokasi 2  

Sumber: www.googleearth/section.com 

Gambar 3.51.Potongan B-B’ lokasi 2  

Sumber: www.googleearth/section.com 
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3.3.2.3. Penilaian Tapak  

Untuk mempertimbangkan tapak dari perancangan 

bangunan biara ini, maka diperlukan sebuah penilan yang terkait 

dengan aspek – aspek seperti : 

Kriteria penilaian : 

1 : tidak mendukung. 

2 : cukup mendukung 

3 : mendukung  

 

 

Kriteria dalam penilaian 

tapak 

Alternative 1  Alternative 2 

Pencapaian menuju lokasi 2 3 

Kondisi lingkungan 

disekitar 

3 3 

Lingkungan disekitar tapak 

hening dan tenang untuk 

mendukung aktivitas rohani 

3 1 

Banyak terdapat vegetasi 

disekitar lokasi sehingga 

sejuk 

3 1 

Lokasi menuju Gereja 

katolik terdekat 

2 3 

Ketersediaan lahan yang 

mewadahi 

3 1 

Sarana dan prasarana 3 3 

Permukiman penduduk 3 3 

Berada di lahan perbukitan 

atau berkontur 

3 3 

Memiliki pemandangan 

alam seperti gunung, 

sungai,dll yang mendukung 

3 2 

Tabel 3.18. Kriteria Pemilihan Tapak  

Sumber: analisis pribadi  
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kegiatan rohani 

Total  28 23 

 

Berdasarkan hasil analisis penilaian tapak, maka lokasi 

tapak terpilih yang akan digunakan dalam perancangan biara 

Bruder CSA yaitu pada alternative 1 di jalan Mangunharjo 1. 

 


