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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR  

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra  

Citra yang ingin dimunculkan pada bangunan biara ini 

adalah sebuah kompleks bangunan Biara Bruder CSA yang 

menerapkan konsep green architecture atau arsitektur hijau. Selain 

menerapkan green architecture, pada perencanaan bangunan ini 

akan memunculkan karakteristik bangunan dari implementasi visi 

dan misi Bruder CSA.  

4.1.2. Aspek Fungsi 

Dari aspek fungsi, biara adalah tempat tinggal para biarawan 

dan biarawati yang meninggalkan kehidupan duniawi dan 

memfokuskan hidup untuk mempelajari dan mempraktikan ajaran 

Gereja dalam kehidupan sehari – hari.   

 Pada perencanaan dan perancangan proyek Biara Bruder CSA 

ini terdapat 2 fungsi yaitu sebagai biara tempat tinggal para Bruder 

CSA dan sebagai rumah retret yang digunakan untuk kegiatan 
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tahunan para bruder csa dan untuk kegiatan retret, training, 

pelatihan guru,dll.  

4.1.3. Aspek Teknologi  

Dalam perencanaan bangunan ini, menggunakan teknologi 

CCTV untuk menghindari dan mencegah terjadinya tindak 

kejahatan dan digunakan untuk dapat memantau keseluruhan area 

bangunan dengan mudah.  

 Dalam aspek pengelolaan air, pada perancangan bangunan ini 

menggunakan sistem rainwater harvesting untuk mengolah dan 

memanfaatkan air hujan yang akan digunakan untuk menyiram 

tanaman, mencuci dan flushing closet,dll.  

 

4.2. Tujuan Perancangan, faktor penentu perancangan, faktor 

persyaratan perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan  

Biara Bruder CSA ini memiliki beberapa tujuan, antara lain : 

▪ Menciptakan suatu bangunan biara yang dapat mewadahi 

kegiatan atau aktivitas dan kebutuhan ruang dari Bruder CSA. 

▪ Menciptakan bangunan biara yang menerapkan konsep green 

architecture atau arsitektur hijau yang ramah terhadap lingkungan.  
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▪ Menciptakan bangunan sesuai dengan karakter dan visi dan misi 

dari Bruder CSA. 

▪ Menciptakan bangunan rumah retret yang difungsikan sebagai 

sarana kegiatan tahunan bruder csa dan sebagai rumah retret di 

kota Semarang.  

 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan  

Dalam perancangan bangunan Biara Bruder CSA, terdapat 

beberapa factor penentu yang dapat sangat berpengaruh kedalam 

perancangan, antara lain : 

a. Sasaran dan aktivitas atau kegiatan pelaku . 

b. Kebutuhan ruang yang diperlukan. 

c. Regulasi atau peraturan daerah yang berlaku yaitu sesuai dengan 

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail 

Tata Ruang Kota (RDTRK) kota Semarang.  

d. Kondisi, potensi dan kendala – kendala yang berada didalam 

tapak. 

 

4.2.3. Factor Persyaratan Perancangan  

4.2.3.1. Factor Persyaratan Arsitektural  

• Bangunan mampu untuk mencerminkan visi dan misi dari 

Bruder CSA. 
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• Perancangan kompleks bangunan biara ini dirancang pada 

tanah yang berkontur, sehingga harus ditata dan saling 

terintegrasi dengan baik. 

• Menerapkan konsep green architecture atau arsitektur hijau 

pada bangunan, agar bangunan ini dapat menjadi bangunan 

yang ramah lingkungan. 

• Menciptakan suasana tenang, sacral dan khusyuk dalam 

seluruh area bangunan biara ini.  

4.2.3.2. Faktor Persyaratan Bangunan 

o Persyaratan dalam pemilihan atau penggunaan struktur 

bangunan yang sesuai yaitu bangunan dengan ketinggian 2 -  

3 lantai.  

o Menggunakan material – material yang ramah lingkungan. 

4.2.3.3. Factor Persyaratan Lingkungan  

▪ Perancangan bangunan ini harus tetap memperhatikan 

lingkungan disekitar. 

▪ Menciptakan ruang terbuka hijau yang selaras dengan 

lingkungan disekitar tapak.  

 
4.3. Program Arsitektur  

4.3.1. Program Kegiatan 
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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 

- 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 publik 

MCK KM / WC Privat 

Istirahat  Kamar Tidur Privat  

Menerima materi Ruang aula Public 

Menerima sabda, 

berdoa, ibadat 

Ruang kapel Semi privat 

Tabel 4.1. Program kegiatan. 

Sumber dokumen pribadi 
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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 publik 

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  

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 
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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 

bangunan agar 

terhindar dari 

pencurian,dll. 

Pos satpam Public  
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4.3.2. Pola sirkulasi ruang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bagan 4.1.Pola Sirkulasi Bangunan Utama. 

Sumber : analisis Pribadi 

Bagan 4.2.Pola Sirkulasi Bangunan rumah retret 

Sumber : analisis Pribadi 

Ruang Makan 

Kamar tidur dan 
kamar mandi 

KAPEL 

Kantor 

Ruang 
Kebersamaan 

Ruang Rapat 

KAPEL 

Kamar tidur dan 
kamar mandi 

Ruang Makan 

Parkir Entrance / exit 

Ruang Pertemuan Lapangan 
Outbond 

Exit  
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4.3.3. Program Ruang 

 

 

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 4.2. Program Ruang 

Sumber dokumen pribadi 

Pos 
Keamanan 

Parkir Entrance / exit 

Kantor Pengelola 

Dapur  Kebun  Bangunan 

Ruang Makan  MCK 

Ruang 
karyawan 

Bagan 4.2.Pola Sirkulasi Bangunan pengelola 

Sumber : analisis Pribadi 
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4.3.4. Besaran Ruang 

 

 

 

Nama 

Ruang 

Analisis besaran Luas 

ruang  

Kapasi

tas 

ruang  

Jumlah 

ruang  

Sumbe

r  

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% 

46.7m

² 

30 1 SRK 46.7 m² 

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 

14 

m² 

 

1 5 SRK 70 m² 

 

Tabel 4.3. Program besaran ruang. 

Sumber dokumen pribadi 
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• Sirkulasi 76% 

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 

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 

• meja (1) = 0.78 m² 4.6 

m² 

2 1 SB 4.6 m² 
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bruder • kursi 0.36(2)= 0.72 m² 

• lemari berkas (1) = 

0.72 m² 

• laptop (1) = 0.066 m² 

• sirkulasi 50% 

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 

kebersamaa

n  

• sofa 3 seat (4) = 

1.425 m² (4) = 5.7 m² 

• meja (2) = 0.5 m²(2) 

=1 m² 

• televisi (1) = 0.325 m² 

• sirkulasi 48% 

20 

m² 

12 1 SB 20 m² 

Ruang 

perpustakaa

n 

• 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% 

2,2

m² 

1 1 SB 2,2 m² 

Total Luas  311,6 

m² 

 

RUMAH RETRET 

Nama Ruang Analisis besaran Luas 

ruang  

Kapasit

as 

Jumlah 

ruang  

Sumb

er  

luas 

ruang 
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ruang  total 

Ruang 

pertemuan 

• kursi (200) 0.36 m² 

= 72 m² 

• Papan tulis (1) = 

0,1 m² 

• 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% 

280 m² 200 

orang 

1 SRK 280 m² 

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 3.4 

m² 

• Sirkulasi 63 % 

14 m² 2 15 SRK 210 m² 

Kamar tidur 

3 orang  

• Kasur single bed 

(3) = 1.62 m² (3) = 

18 m² 3 orang 40 SRK 720 m² 
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4.86 m²    

• lemari satu pintu (3) 

= 0,55 m² (3) = 1.65 

m² 

• sirkulasi 63,8% 

Kamar mandi • Closet duduk (1) = 

0.25 m² 

• Shower box (1) = 

1.6 m² 

• Wastafel (1) = 0.21 

m² 

• Sirkulasi 46% 

3 m² 1 120 AP 360 

m² 

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 
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LUAS  2.072,5 

m² 

 

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% 

13,7

6 m² 

5 

oran

g 

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 

oran

g 

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 

oran

g 

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 

37 

m² 

20 

oran

g 

1 SB 37 m² 
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• rak piring penirisan (1) 

= 0.135 m² 

• lemari piring (1) = 

0.3m² 

• 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 

oran

g 

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 62% 

9 m² 5 

oran

g 

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 

 

No. Nama Bangunan Luas Bangunan 

1.  Biara  311,6 m² 

2.  Rumah Retret 2.072,5 m² 



142 
 

3. Kantor pengelola 135,56 m² 

Keseluruhan Luas Bangunan 2.519,66 = 2520m² 

Sirkulasi 30% 756 m²  

Total keseluruhan 3276 m² 

 

Fasilitas Outdoor 

 
 
 

Nama  Luas  

• Taman Doa   200 m² 

• Outbond   400 m² 

• Taman    100 m² 

Luas  700 m² 

Sirkulasi 100% 700 m² 

Total luas 1400 m² 

 

4.3.5. Program Sistem Struktur dan Enclosure 

 

 

 

SISTEM STRUKTUR 

STRUKTUR RANGKA 

Sistem struktur yang digunakan yaitu struktur rangka. Dengan struktur 

rangka, lebih fleksibel dalam membentuk ruang dan dapat memaksimalkan 

ruangan. 

PONDASI 

PONDASI FOOT PLAT dan RETAINNING WALL 

Pondasi yang digunakan adalah pondasi foot plat dan pondasi retaining 

wall. Pemilihan pondasi didasarkan pada jenis tanah, kondisi tanah dan 

beban dari bangunan.  

Perencanaan bangunan ini terdiri dari 2 lantai dan terletak pada lahan 

yang berkontur sehingga diperlukan pondasi retaining wall untuk menahan 

Tabel 4.4. Fasilitas Outdoor 

Sumber :analisis pribadi 

Tabel 4.5. Sistem struktur yang digunakan. 

Sumber : analisis pribadi 
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beban lateral pada tanah.  

SISTEM PLAT LANTAI 

SISTEM PLAT DAN BALOK 

System plat yang terdiri dari lantai yang menerus dan ditumpu oleh balok 

monolit. Banyak digunakan pada bentuk lantai yang tidak beraturan. 

STRUKTUR ATAP 

Jenis rangka atap yang digunakan pada seluruh bangunan yaitu struktur 

atap baja konvensional. Pemilihan menggunakan baja konvensional 

karena material ini mudah ditemukan, kokoh dan tahan lama. Serta dapat 

digunakan dalam bentang yang lebar. 

 

 

 

DINDING  

DINDING BATU BATA, DINDING PARTISI, DINDING KACA. 

Menggunakan kombinasi dari 3 jenis dinding yaitu dinding batu bata, 

dinding partisi, dan dinding kaca. 

Material dinding keseluruhan bangunan terbuat dari batu bata. Dinding 

partisi digunakan untuk menyekat ruang pertemuan yang berkapasitas 

besar. Untuk dinding kaca digunakan sebagai dinding bagian depan kapel.  

KUSEN 

KUSEN KAYU 

Pada perancangan bangunan ini menggunakan kusen yang terbuat dari 

material kayu. Pemilihan menggunakan kayu karena bangunan ini 

menerapkan konsep green architecture dan kayu merupakan material 

ramah lingkungan.  

LANTAI 

PARQUET KAYU, KERAMIK, PLESTERAN SEMEN 

Dalam perancangan bangunan ini akan menggunakan 3 macam material 

penutup lantai yaitu parquet kayu, keramik dan lantai plesteran semen. 

Lantai keramik digunakan pada seluruh lantai bangunan, terkecuali area 

ramp, dan kapel. Untuk lantai plester digunakan pada area ramp. Untuk 

ruang kapel menggunakan lantai parquet kayu untuk memberikan  

kesan hangat.  

PLAFOND 

Tabel 4.6. Sistem enclosure yang digunakan. 

Sumber : analisis pribadi 
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PLAFOND GYPSUM DAN PLAFOND AKUSTIK 

Pada perancangan bangunan ini akan menggunakan 2 jenis plafond yaitu 

plafon gypsum untuk seluruh ruang, kecuali ruang pertemuan dan ruang 

kapel menggunakan plafond akustik.  

PENUTUP ATAP 

GENTENG TANAH LIAT 

Material penutup atap yang digunakan yaitu genteng tanah liat. Genteng 

ini merupakan material ramah lingkungan dan dapat ditemukan dengan 

mudah.  

 

4.3.6. Program Sistem Utilitas  

 

 

SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH 

Menggunakan 2 sumber air yaitu PDAM dan sumber air hujan. Air hujan yang 

ditampung dapat digunakan setelah terjadi penyaringan atau filtrasi untuk 

menyiram tanaman, flushing closet,dll. Dengan penggunaan dan 

pemanfaatan air hujan dapat menghemat pemakaian air primer. Sistem 

penampungan air hujan dikenal dengan sistem rain harvesting.  

SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH 

Menggunakan grease trap pada wastafel dapur untuk memisahkan antara 

lemak dan air. 

SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH 

Sampah 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. 

SISTEM JARINGAN LISTRIK 

Tabel 4.7. Program sistem utlitas. 

Sumber dokumen pribadi 
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Menggunakan sumber utama listrik dari PLN dan genset. 

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.  

SISTEM PEMADAM KEBAKARAN 

Dalam perencanaan bangunan ini akan terdapat alarm kebakaran, APAR dan 

sprinkler sebagai alat pemadam kebakaran. Alat ini disediakan untuk 

mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran yang tiba-tiba. Sprinkler 

pemadam kebakaran, alat ini diletakkan pada langit – langit atau plafond dan 

otomatis akan menyemburkan air ketika muncul asap ataupun air. 

SISTEM PENGHAWAAN 

ALAMI: 

Penghawaan alami adalah sebuah 

proses pertukaran udara dari dan 

dalam bangunan dengan 

menggunakan elemen bukaan pada 

bangunan. 

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). 

Menggunakan AC jenis split.  

SISTEM PENCAHAYAAN  

ALAMI : 

Memasukan cahaya matahari 

kedalam bangunan dengan 

menggunakan media bukaan 

jendela dan skylight. 

BUATAN : 

Pencahayaan buatan menggunakan 

lampu. Jenis lampu yang digunakan 

disesuaikan dengan kebutuhan lampu 

tersebut. Pada bangunan ini 

menggunakan lampu jenis LED.  
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SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL 

Pada perencanaan dan perancangan bangunan ini menggunakan system 

transportasi vertical 2 jenis yaitu penggunaan tangga dan penggunaan ramp. 

Penggunaan ramp untuk kaum difabel berdasarkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum no.30/prt/m/2006. 

SISTEM KEAMANAN 

Menggunakan pagar sebagai pembatas tapak, diberikan pula pos keamanan 

di bagian pintu gerbang bangunan agar dapat mencegah orang yang tidak 

berkepentingan di bangunan ini untuk mengantisipasi tindak kejahatan. Pada 

beberapa titik bangunan akan diberikan atau dipasang CCTV untuk 

memantau seluruh area dengan mudah. 

SISTEM PENANGKAL PETIR  

Pada bangunan dengan ketinggian minimal 2 lantai perlu diberikan alat 

penangkal petir sebagai jalan petir menuju permukaan bumi. 

Jenis penangkal petir yang digunakan yaitu Flash Vectron yang sangat cocok 

pada daerah beriklim tropis.  

4.3.7. Program Lokasi dan Tapak 

Regulasi Kecamatan Tembalang. 

Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) :40% 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 2 lantai dan KLB 0,8 

Garis Sempadan Bangunan : 17 meter. 

Ruang terbuka hijau minimum 25% 

• Perhitungan : 

Lokasi tapak : Jalan Manguharjo 1, kecamatan Tembalang. 

Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) :40% 
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Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 2 lantai dan KLB 0,8 

Garis Sempadan Bangunan : 17 meter. 

Ruang terbuka hijau minimum 25% 

- Luas Bangunan : 3.276 m² 

- Luas lahan parkir : 710,4 m² 

 
o Direncanakan luas lantai dasar bangunan ini 60% dari Total luas 

bangunan, dan 40% dari luas bangunan terletak di lantai 2. 

Luas lantai dasar = 60% x 3.276= 1.965,6 m² 

Luas lantai 2 = 40% x 3.276 = 1.310,4 

Jadi dalam perencanaan dan perancangan bangunan 

Biara Bruder CSA memiliki ketinggian 2 lantai dengan luas 

lantai dasar yaitu 1.965,6 m² 

 

 
 

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. 

1 penumpang (20%)= 6 mobil 

2 penumpang (40%) = 6 mobil 

4 penumpang (40%) = 3 mobil 

Total 15 mobil 

3m x 5m 

=15 m² 

=15 x 15 

= 225 m² 

Tabel 4.8. Perhitungan parkir. 

Sumber : analisis pribadi 
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Kendaraan 

roda dua 

18% x 180 = 33 orang x 1 

motor = 33 buah  

 

2,2 m² 33 x 2,2 m² 

=72,6 m² 

 

Luas   355,2 m² 

Sirkulasi 100%  355,2 m² 

Total Luas 710,4 m² 

 

Peraturan KDB 40%, maka luas kebutuhan tapak minimum proyek ini 

adalah 

= luas min.kebutuhan tapak + area outdoor + parkir 

= (1.965,6: 40% ) + 1400 + 710,4 

= 4.913,75 + 1400 + 710,4 m² 

= 7.024,15 m² 

Jadi luas tapak yang diperlukan dalam perencanaan dan 

perancangan bangunan biara yaitu 7.024,15 m²  


