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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra / Performance arsitektural 

Bangunan Pusat Rehabilitasi Pasca Stroke yang akan 

direncanakan ini merupakan pusat rehabilitasi yang pertama ada di 

Kota Surakarta. Sehingga diharapkan keberadaan bangunan ini 

dapat menjadi pelengkap fasilitas kesehatan di Kota Surakarta 

yang lebih memadahi serta dapat menjadi ikon bangunan fasilitas 

kesehatan yang menangani pasca stroke di Surakarta.  

Permasalahan yang muncul dari segi arsitektural adalah 

bagaimana agar bangunan ini menjadi citra kota Surakarta yang 

dapat memunculkan lokalitas kota ini. Pengubahan citra dengan 

beberapa hal yaitu diantaranya : 

 Penataan sirkulasi ruang dalam dan ruang luar yang 

efektif dan efisien yaitu dengan memisahkan 

sirkulasi antara pasien,pengunjung dan pengelola 

sehingga tidak mengganggu kegiatan satu sama lain  

 Penataan ruang dengan pengelompokan sesuai 

dengan alur dan fungsi ruang tersebut sehingga 
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memudahkan pengguna dalam melakukan 

aktifitasnya 

 Pemberian sirkulasi dan fasilitas khusus bagi pasien 

atau pengunjung dengan kebutuhan khusus seperti 

pasien dengan kursi roda atau alat bantu lainya 

Pusat rehabilitasi pasca stroke ini dirancang sebagai tempat 

penyembuhan yang bersifat nyaman dan memulihkan. Lingkungan 

menjadi tempat yang berpengaruh dalam penyembuhan 

pasien,sehingga lingkungan dan arsitektur harus mampu 

memberikan pengaruh positif. Begitu juga dalam rancangan ruang 

luar maupun ruang dalam yang mampu memberikan pengaruh 

dalam proses pemulihan pasien pasca stroke. Diterapkanya prinsip-

prinsip healing environtment yang diharapkan dapat memberikan 

suasana tenang dan dapat mengakomodasi ruang gerak pasien. 

Healing environtment sendiri adalah terapi dengan 

memanfaatkan suasana ruang pemulihan baik ruang luar maupun 

ruang dalam. Tersedianya healing garden juga bermanfaat dari segi 

psikologis,fisik,sosial maupun spiritual manusia. Helaing garden 

bertujuan untuk menciptakan reaksi positif manusia dengan alam 

sehingga penghuninya merasa nyaman dan tidak menimbulkan 

stress dengan begitu proses penyembuhan akan berjalan cepat. 
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4.1.2 Aspek Fungsi 

Pusat Rehabilitasi Pasca Stroke merupakan fasilitas kesehatan 

dimana tempat ini menjadi rujukan suatu Rumah Sakit apabila suatu 

penyakit sudah jelas dan membutuhkan penanganan khusus untuk 

pemulihan pasien. Bertujuan untuk menolong pasienya untuk 

mencapai tingkat independensi setinggi mungkin. 

Keuntungan yang didapat dari perawatan di pusat rehabilitasi 

pasca stroke adalah perawatan lebih efektif dan efisien daripada 

perawatan yang dilakukan di bangsal rumah sakit. Pusat rehabilitasi 

dipercaya sebagai instansi perawatan terbaik bagi pasien pasca 

stroke.  

Melihat belum adanya Pusat Rehabilitasi Pasca Stroke di Kota 

Surakarta dimana kota ini merupakan kota dengan tingkat kesibukan 

cukup tinggi yang tidak jarang penduduknya sering lalai dalam 

memperhatikan kesehatan mereka sehingga terkadang penyakit 

stroke menghantui penduduknya. Belum adanya fasilitas bagi 

kesembuhan pasien pasca menjadi pertimbangan untuk merancang 

Pusat Rehabilitasi Pasca Stroke di Kota Surakarta. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Teknologi khusus yang digunakan dalam perancangan 

Pusat Rehabilitasi Pasca Stroke adalah : 

C. Rain Water Harvesting  
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bambu serta tanaman merambat. Aturan penerapan 

seconday skin yang harus diperhatikan antara lain : 

4. Perhatikan orientasi bangunan  

5. Perhatikan jarak buka daun jendela dengan secondary 

skin agar saat jendela dibuka, tidak berbenturan dengan 

rangka secondary skin. Jarak minimal yang dibutuhkan 

adalah dengan 40 – 90 cm.  

6. perhatikan pemilihan material rangka dan posisi 

secondary skin  

4.2 Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan suatu wadah 

yang didalamnya dapat dijadikan sebagai tempat rehabilitasi 

bagi penderita pasca stroke sebagai respon dari kebutuhan 

masyarakat Surakarta khususnya penderita pasca stroke yang 

selama ini belum tertangani secara spesifik dalam 

penyembuhan akibat pasca stroke yang dialami. Serta 

menciptakan ruang dalam dan ruang luar yang mampu 

mewujudkan suasana tenang dan nyaman bagi pasien,proses 

penyembuhan dengan pendekatan healing environtment 
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4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Berikut beberapa faktor yang menjadi penentu 

perancangan Pusat Rehabilitasi Pasa Stroke di Kota Surakarta 

: 

 Pelaku :pasien pasca stroke,pengunjung pusat 

rehabilitasi,pengelola,tenaga medis dan tenaga non medis 

 Kegiatan/aktivitas : jenis dan pola kegiatan yang dilakukan 

pengguna sehingga tercipta fungsi bangunan. 

 Lokasi : Kesesuaian lahan dengan fungsi bangunan, 

potensi bangunan apabila terletak di lokasi tersebut dan 

dampak lingkungan terhadap pembangunan proyek pusat 

rehabilitasi  

 Sirkulasi lalu lintas : sirkulasi pada luar bangunan pusat 

rehabilitasi pasca stroke (dampak terjadap sirkulasi lalu 

lintas di jalan sekitar pusat rehabilitasi pasca stroke 

terhadap pembangunan pusat rehabilitasi) sirkulasi yang 

berada didlam pusat rehabilitasi (bagaimana pengaturan 

sistem sirkulasinya agar tidak menganggu kegiatan satu 

sama lain antar pengguna) 

 Fasilitas : ruang atau area yang dimiliki fungsi tertentu 

berkaitan dengan aktivitas didalamnya (adanya 

keterkaitan antar aktivitas). Fasilitas yang disediakan 

termasuk fasilitas untuk kaum difabel melihat fungsi 
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bangunan adalah sebagai bangunan publik (digunakan 

bagi masyarakat umum). 

 Konsep desain : dasar-dasar ide desain tidak hanya untuk 

saat ini saja, namun juga untuk 5 tahun ke depan. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

A. Arsitektur  

 Zoning / penataan ruang berdasarkan aktifitas kegiatan 

pelaku sehingga alur dan penataan ruang teratur tidak 

membingungkan pengguna 

 Memperhatikan modul pengguna bangunan (modul 

pasien,pengelola dll) maupun modul kendaraan  

 Penerapan konsep healing environtment pada 

bangunan pusat rehabilitasipasca stroke.  

B. Bangunan 

 Penggunaan bahan material lokal uyang ramah 

lingkungan. 

 Pemilihan material yang mudah perawatannya dan 

Hevy Duty sehingga umur material menjadi lebih lama. 

 Memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami 

pada bangunan, terutama pada area yang tidak terlalu 

membutuhkan tingkat kenyamanan tinggi. 
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C. Lingkungan 

 Pembuatan taman untuk proses terapi atau healing 

garden bagi pasien pasca stroke  

 Perencanaan sistem saluran drainase pada pusat 

rehabilitasi secara terpadu. 

 Pengolahan limbah secara mandiri, sehingga limbah 

yang dibuang ke saluran kota merupakan limbah yang 

tidak berbahaya. 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

A. Pengelompokan Kegiatan 

 Kegiatan Utama 

Kegiatan utama merupakan kegiatan yang 

berhubungan langsung dengan proses rehabilitasi 

pasca stroke 

 

 

 Kegiatan Penunjang 

FASILITAS LUAS (m2)

Rehab Medis 738,3

Raw at Inap 1770,15

Raw at Jalan 1569

TOTAL LUAS BANGUNAN 4077,45

Kelompok Kegiatan Utama 
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B. Pola Kegiatan 

 Unit Rehabilitasi Medik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengunjung Apotik 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PASIEN MASUK 
MENUNG

GU 

PEMERIKSAA

N 

DIAGNOSTIK  

MELAKUK

AN 

PENDAFTA

RAN 

PEMERIKSAA

N&PENILAIA

N  

PELAYANAN 

TERAPI 

MENTAL/SOSI

AL  

PELAYANAN 

FISIOTERAPI,

HIDROTERAPI

&GYM  

PELAYANAN 

TERAPI 

OKUPASI&VO

KASIONAL  

PASIEN 

PULANG   

PETUGAS/DO

KTER    

Skema 4. 1 Pola Kegiatan Rehab Medik 

DATANG 

MENGAMBIL 

RESEP  

MELAKUKAN 

PEMBAYARAN 

MENUNGGU 

PANGGILAN 

MENGAMBIL 

OBAT  
PULANG  

Skema 4. 2 Pola Kegiatan Pengunjung Apotik 
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 Apoteker  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pasien Rawat Inap 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dokter Rawat Inap 

 

 

 

 

 

DATANG 

MENYIMPAN 

BARANG DI 

LOKER  

MENJAGA KONTER APOTEK 

MERACIK OBAT 

 MELAKUKAN KEGIATAN 

ADMINISTRASI&DISTRIBUSI 

OBAT 

PULANG  

Skema 4. 3 Pola Kegiatan Apoteker 

DATANG MELAKUKAN 

PENDAFTARAN  

MENUNGGU MELAKUKAN 

KONSULTASI  

PERAWATAN&P

ENGOBATAN  

PERAWATAN&P

ENGOBATAN  

PASIEN SEHAT 

PULANG  

Skema 4. 4 Pola Kegiatan Pasien Rawat Inap 

DATANG GANTI 

PAKAIAN 
MELAKUKAN 

PEMERIKSAAN ISTIRAHAT 

PULANG Skema 4. 5 Pola Kegiatan Dokter Rawat Inap 
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 Perawat Rawat Inap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasien Rawat Jalan 

 

 

 

 

 

 Dokter Rawat Jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATANG GANTI 

PAKAIAN 
MENUJU RUANG 

PERAWAT MELAKUKAN 

PERAWATAN 

PULANG 

ISTIRAHAT 

Skema 4. 6 Pola Kegiatan Perawat Rawat Inap 

DATANG MELAKUKAN 

PENDAFTARAN  

MENUNGGU MELAKUKAN 

KONSULTASI  

MENDAPATKAN 

RESEP OBAT  PULANG  

Skema 4. 7 Pola Kegitan Pasien Rawat Jalan 

DATANG GANTI PAKAIAN MELAKUKAN 

PEMERIKSAAN ISTIRAHAT 

PULANG 

Skema 4. 8 Pola Kegiatan Dokter Rawan Jalan 
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 Petugas Layanan Gizi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Direktur / Kepala Bagian 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Karyawan / staff 

 

 
 
 
 
 

 Petugas Laundry 

DATANG GANTI 

PAKAIAN 
MENERIMA 

BAHAN 

MAKANAN 

ISTIRAHAT PULANG 

MENCUCI BAHAN 

MAKANAN 

MENYIMPAN 

BAHAN 

MAKANAN 

MENGOLAH 

BAHAN 

MAKANAN 

MENYAJIKAN 

MAKANAN 

DISTRIBUSI 

MAKANAN 

Skema 4. 9 Pola Kegiatan Petugas Layanan Gizi 

DATANG PARKIR 
KERJA 

ISTIRAHAT PULANG 

MEMIMPIN 

RAPAT 

MENERIMA 

TAMU 

Skema 4. 10 Pola Kegiatan Direktur 

DATANG PARKIR 
KERJA 

ISTIRAHAT PULANG 

MENGIKUTI

RAPAT 

Skema 4. 11 Pola Kegiatan Karyawan 
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4.3.2 Program Besaran Ruang 

Berikut ini adalah Perhitungan Kebutuhan Keseluruhan Pusat 

Rehabilitasi Pasca Stroke  

Total luas bangunan = 8451,48 m2 

Total luas area parkir = 2693,6 m2 

KDB = 60% 

KLB = 1,8 

L.Kebutuhan Tapak = L.Total bangunan : KLB  

    = 8451,48 : 1,8 

    = 4695,2 m2 

L.Lantai Dasar  = L.Kebutuhan Tapak x KDB 

    = 4695,2 x 60% 

    = 2817,16 m2 

L.Ruang Terbuka = L.Kebutuhan Tapak – L.Lantai Dasar  

    = 4695,2 – 2817,16 

    = 1878,1 m2 

Luas RTH   = Luas Ruang Terbuka x 40% 

DATANG PERSIAPAN 
MENERIMA 

LINEN 

KOTOR 

ISTIRAHAT PULANG 

DEKONTAM

INASI BAJU 
MELAKUKAN 

PENCUCIIAN 

MENGERINGKAN 

LINEN 

MENYETRIKA 

&MELIPATLINEN 

MENDISTRIBU

SIKAN LINEN  

Skema 4. 12 Pola Kegiatan Petugas Laundry 
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    = 1878,1 x 40% 

    = 751,24 m2 

LUAS TOTAL TAPAK = L.kebutuhan tapak + L.Parkir 

    = 4695,2 m2 + 2693,6 m2 

    = 8559 m2  

 

 

4.3.3 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

 

PROGRAM STRUKTUR 

Sub Structure 

Sistem pondasi yang digunakan pada bangunan psat rehabilitasi pasca 

stroke ini adalah pondasi footplat. Alasan penggunaan pondasi footplat 

adalah mengingat bangunan ini termasuk dalam low-rise building karena 

hanya memiliki struktur 2 lantai yang fungsional dan beban yang dipikul 

bangunan tidak terlau besar dengan pondasi ini dirasa cukup untuk 

menopang semua beban didalam gedung.. Pada ruangan yaang hanya 

memiliki satu lantai seperti pos jaga,ruang ME dll digunakan pondasi batu 

belah.  

Whole Structure 

Struktur tengah bangunan menggunakan sistem kolom dan balok dengan 

pemilihan material beton bertulang yang digunakan pada area-area publik. 

Keuntungan dari penggunaan sistem ini adalah biaya yang dikeluarkan 
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tidak banyak,efisiensi material,tahan terhadap api serta kekuatan dan 

durabilitas yang bagus untuk strukttur bangunan publik. 

Upper Structure 

Sistem atap pada bangunan menggunakan sistem struktur Baja Truss dan 

Dak Beton pada atap Bangunannya.  

 

PROGRAM ENCLOSURE 

Penutup Lantai 

Penutup lantai yang digunakan dalam ruang rehabilitasi adalah lantai 

prquet kayu,penutup lantai jenis ini dapat memberikan kesan hangat pada 

ruang rehabilitasi. Sedangkan pada area-area pelayanan publik seperti 

lobby dan ruang tunggu digunakan pentup lantai marmer. Lantai 

bertekstur khusus digunakan pada ruangan-ruangan penyandang 

disabilitas dan ruang-ruang lainya menggunakan keramik sebagai penutup 

lantainya. 

Dinding 

Pada ruangan radiologi menggunakan struktur beton dengan tebal 1 

meter. Sedangkan pada ruangan lain dindingnya menggunakan bata 

ringan. Penyekat ruangan menggunakan dinding partisi kalsi board. 

Sedangkan partisi kaca digunakan pada ruangan – ruangan pubik yang 

tidak memerlukan privasi khusus. 

Plafon 
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Plafond pvc dengan rangka holow digunakan pada ruangan tunggu atau 

ruangan publik untuk menambah estetika karena corakya bervariatif. 

Sedangkan untuk ruangan lain menggunakan plafond gypsumboard 

Penutup Atap 

Penutup atap menggunakan Dak Beton dan Metal Deck, sedangkan untuk 

bangunan rawat inap dan fasilitas lainya menggunakan genteng keramik. 

 

4.3.4 Program Sistem Utilitas 

A. Sistem Distribusi Air Bersih 

Sumber air bersih dapat diperoleh dengan 2 cara, 

yaitu dengan menggunakan saluran PDAM kota maupun 

dengan sumur artetis. Pendistribusian air pada bangunan 

ini yaitu sebagai berikut : 

 Down-Feed system 

 Air terlebih dulu ditampung pada ground 

tank,jkemudian dipompa ke tangki atas untuk 

didistribusikan ke seluruh ruangan didalam 

bangunan seperti bak mandi,kran cuci 

dapur,laboratorium,wastafel,kamar mandi/wc  
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Kebutuhan air bersih pada bangunan pusat 

rehabilitasi pasca strokel ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

tabel 4. 1 Kebutuhan Air bersih Berdasarkan Fungsi Bangunan 

sumber : SNI 03-7065-2005 (Perencanaan system Plumbing) 

 

 
Berdasarkan Tabel SNI 03-7065-2005 tentang 

Perencanaan Sistem Plumbing diatas, kebutuhan air bersih 

untuk pusat rehabilitasi pasca stroke (rumah sakit) ini 

NO PENGGUNAAN GEDUNG PEMAKAIAN AIR SATUAN

1 Rumah tinggal 120 Liter/penghuni/hari

2 Rumah susun 100 Liter/penghuni/hari

3 Asrama 120 Liter/penghuni/hari

4 Rumah sakit 500 Liter/tempat tidur pasien/hari

5 Ruko 100 Liter/penghuni/hari

6 Kantor / Pabrik 50 Liter/pegawai/hari

7 Stasiun / Terminal 3 Liter/penumpang tiba dan pergi

8 Hotel berbintang 250 Liter/tempat tidur/hari

9 Peribadatan 5 Liter/orang (belum termasuk wudhu)

Sumber Air Bersih 

PDAM / ARTETIS 

 

Water Supply 

 

Titik 

Butuh Air 

Bersih 

 

Plumbing 

 

Tandon 

Bawah 

 

Pompa Listrik 

 

Tandon 

Atas 

 

Sistem Upfeed 

 

Sistem Downfeed 
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adalah 500 liter / TT Pasien / Hari sedangkan jumlah 

tempat tidunya adalah 25  tempat tidur Sehingga kebutuhan 

air bersihnya sebagai berikut : 

 

AIR BERSIH 

PERHITUNGAN  KEBUTUHAN  KETERANGAN  

KEBUTUHAN AIR PERHARI 
50.000 

liter/hari 

Terdapat 25 
tempat tidur rawat 
inap,dengan 
masing-masing TT 
membutuhkan 500 
liter air 

KEBUTUHAN AIR PERHARI + slot 
20% 

60.000 
liter/hari 

Asumsi tambahan 
slot 20% sebagai 
cadangan 
kebutuhan air 

KEBUTUHAN AIR PERJAM + SLOT 
20% 

25000 
Hitungan perjam 
kerja rehabilitasi 
pasca stroke  

TANDON 

VOLUME TANDON 150.000 liter  
Asumsi terjadi 3x 
pengisian tandon 
tiap hari yaitu pada 
pagi,siang dan sore 

GROUND TANK  195.000 liter 30% dari Kapasitas 
tandon total 

ROOF TANK  255.000 liter 70% dari kapasitas 
tandon total 

 
 

 
 
 

B. Sistem Pengelolaan Limbah 

tabel 4. 2 Kebutuhan Air Bersih Dan Kapasitas Tandon 

sumber : analisis pribadi 
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Limbah olah maupun buang didistribusikan dengan 

cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis limbahnya, 

diantaranya : 

 Jaringan Limbah Cair (Grey Water) 

Air limbah yang berasal dari buangan domistik 

maupun buangan limbah cair klinis umumnya 

mengandung senyawa pulutan organik yang cukup 

tinggi dan dapat diolah dengan proses pengolahan 

secara biologis Berikut ini merukapan gambaran 

skema pengolahan limbah cair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Limbah padat dibedakan sebagai berikut : 

c. Limbah Medis  (bersifat infeksius) 

d. Limbah domestik (non infeksius) 

Sampah medis adalah sampah yang dihasilkan 

dari kegiatan pelayanan medis,baik untuk diagnosa 

L
IM

B
A

H
 C

A
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DIBUANG KE 
SALURAN 
UMUM 

DISINFEKSI  

PROSES PENGOLAHAN 
BIOLOGIS 

BAK PENAMPUNG   

LAIN-LAIN  

KLINIS  

DOMISTIK  
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maupun terapi kepada pasien. Sampah medis dapat 

berasal dari ruang perawatan,ruang apotik dll adapun 

sampah tersebut adalah perban bekas pakai,sisa 

lap/tisu,jarum suntik bekas,pecahan kaca bahan atau 

sisa obat-obatan dan bahan kimia,tempat 

penampungan urine dan tempat penampungan 

muntahan. 

Limbah domestik berasal dari semua aktifitas 

yang menghasilkan buangan limbah padat yang lazim 

disebut sampah. Presentase limbah domestik terbesar 

berupa sampah yang berasal dari sisa buangan 

dapur,sisa makanan pasien serta daun dari 

pepohonan. 

Sedangkan penanganan limbah padat berupa 

kotoran manusia ditanggulangi dengan cara limbah 

tersebut diuraikan oleh bakteri didalam bioseptictank 

selain itu limbah ini juga bisa digunakan dalam 

penyuburan tanam namun harus mengalami filtrasi 

organik terlebih dahulu 

 

 

 

 

FilterSalura

n Kota 

 
FilterSalura

Bio 

Saptictank 

 
Bio 

Grey Water 

 
Grey Water 

Diresapkan  

 
Diresapkan  

Bak Kontrol 

 
Bak Kontrol 

Saluran Kota 

skema 4. 14 Pola distribusi black water 
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Penanganan kebakaran didalam bangunan dilakukan 

dengan fire hydrant box dan fire extinguisher. Fire hydrant 

adalah kotak berisi selang dengan penempatanya berjarak 

maksimal 30m dam dapat melayani area yang luasnya 

800m2. Selain itu juga digunakan sprinkle untk 

menanggulangi kebakaran didalam bangunan. fire 

extinguisher adalah alat pemadam kebakaran ruang berupa 

tabung penyemprot dyang berisi gas zat arang atau serbuk 

anti api. Peletakanya setiap area seluas 100m2 disdiakan 1 

buah . 

 Sedangkan penanganan kebakaran diluar bangunan 

dilakukan dengan sistem pilar hydrant. Cara kerjanya yaitu 

pilar hydrant dihubungkan dengan bak penampung air yang 

dilengkapi idengan pompa sebagai pendorong air. 

 

a. Sistem Telekomunikasi  

Dalam masalah komunikaasi antar unit pada pusat 

rehabilitasi pasca stroke dibutuhkan beberapa jaringan 

komunikasi diantaranya adalah : 

a. Untuk komunikasi di dalam maupun di luar 

bangunan menggunakan telepon dengan sisten 

Private Automatic Branch Exchange (PABX) 

tanpa operator dan sistem PMBX melalui 
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operator dengan layanan komunikasi dari puat 

yang dapat mengirim dan menerima 

pembicaraan didalam bangunan 

b. Telepon sebagai jaringan komunikasi suara 

c. Pengeras suara untuk menyamapaikan informasi 

atau pengumuman satu arah yang dilakukan di 

ruang operator 

 

b. Kelistrikan 

Sumber listrik pada bangunan pusat rehabilitasi pasca 

stroke ini berasal dari PLN dan menggunakan cadangan 

energi listrik dari genset yang difungsikan saat listrik 

padam. Listrik yang berasal dari PLN kemudian nantinya 

diteruskan menuju gardu/trafo kemudian dari trafo masuk 

ke meteran bangunan. Dari meteran lalu diteruskan menuju 

panel utama atau MDP dan panel sub atau SDP. 

Sesampainya di SDP listrik nantinya didistribusikan menuju 

ruangan-ruangan.  

 

 

 

 

 
skema 4. 16 Alur Kelistrikan 

sumber : analisis pribadi 

PLN GARDU/TRAFO 

GENSET  

METERAN  MDP 

RUANG – RUANG  

SDP 
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Secondary Skin merupakan kulit kedua bangunan yang 

tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika namun juga 

sebagai peredam panas dan penghalau cahaya. Material 

yang dipilih sebagai secondary skin antara lain roster, kayu 

solid, kayu imitasi, besi hollow, laser cutting, kaca, dan 

bambu serta tanaman merambat. Aturan penerapan 

seconday skin yang harus diperhatikan antara lain : 

7. Perhatikan orientasi bangunan  

8. Perhatikan jarak buka daun jendela dengan secondary 

skin agar saat jendela dibuka, tidak berbenturan dengan 

rangka secondary skin. Jarak minimal yang dibutuhkan 

adalah dengan 40 – 90 cm.  

9. perhatikan pemilihan material rangka dan posisi 

secondary skin  

4.3.6 Program Lokasi dan Tapak 

A. Lokasi Terpilih 

 

 

 

Kriteria 

Bobot BWK V BWK IV 

BWK 

I 

Skor 

Skor x 

bobot 

BWK 

V 

Skor 

Skor x 

bobot 

Aksesibilitas dan alokasi 

waktu menuju  lokasi  

30 3 90 2 60 

Aksesibilitas menuju Rumah 

Sakit Umum 

30 2 60 3 90 
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Merupakan wilayah yang berada di bagian yimur 

Kota Surakarta yang meliputi wilayah dari : 

c. Sebagian Kecamatan Jebres 

d. Sebagian Kecamatan Banjarsari  

Pusat dari V berada di kawasan sekitar bundaran 

Jebres.  

 Batas-batas wilayah perencanaannya adalah : 

a. Sebelah Utara : Kecamatan 

Gondangrejo,Karanganyar 

b. Sebelah Timur : Kecamatan Jaten,Karanganyar 

dan Mojolaban 

 c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pasar Kliwon  

d. Sebelah Barat : Kecamatan Banjarsari  

 Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) IV adalah : 

a. Pariwisata 

b. RTH 

c. Perguruan Tinggi 

d. Industri 

 Keunggulan 

d. Pada BWK V terdapat beberapa Rumah Sakit 

diantaranya adalah RS dr.Oen Surakarta dan RS 

dr.Moewardi . 
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e. Terdapat ruang terbuka hijau yang cukup 

sehingga polusi udara tidak begitu tinggi  

f. sudah tersedia utilitas jaringan kota yang 

lengkap dan tertata 

 Kekurangan 

b. Lokasi relatif jauh dari pusat Kota Surakarta  

 

B. Tapak Terpilih 

 Studi Luasan Tapak 

ANALISIS PERHITUNGAN LAHAN  

Total luas bangunan = 8451,48 m2 

Total luas area parkir = 2693,6 m2 

KDB = 60% 

KLB = 1,8 

L.Kebutuhan Tapak = L.Total bangunan : KLB  

    = 8451,48 : 1,8 

    = 4695,2 m2 

L.Lantai Dasar  = L.Kebutuhan Tapak x KDB 

    = 4695,2 x 60% 

    = 2817,16 m2 

L.Ruang Terbuka = L.Kebutuhan Tapak – L.Lantai Dasar  

    = 4695,2 – 2817,16 

    = 1878,1 m2 
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Jalan Kol.Sutanto  dengan 2 jalur masing – masing jalur 

memiliki lebar 6 meter dengan 2 lajur. Dikategorikan sebagai 

jalan arteri sekunder. 

• Regulasi 

- KDB : 60% 

- KLB : 1,8  maksimal 3 lantai 

- GSB  : 12m 

• Kondisi Tapak : 

- Site dilalui oleh banyak kendaraan umum atau pribadi 

- Site dilalui kendaraan berukuran sedang, kecil, maupun besar. 

- Site memiliki utilitas yang cukup, seperti drainase (selokan) , 

tiang listrik dan tiang telepon. Jalan 2 jalur masing – masing 

jalur memiliki lebar 6 meter dengan 2 lajur. 

- Vegetasi pada tapak berupa pohon angsana  

- Tapak merupakan lahan kosong  

- Tapak 1 dikelilingi oleh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit 

Hermina dan dr Moewardi ,Tapak 2 dikelilingi oleh fasilitas 

pendidikan seperti Kampus ISI dan technopark 

- Potensi air bersih : PDAM


