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BAB III  

ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

3.1. Analisis Pendekatan Arsitektur 

3.1.1. Studi Aktivitas 

A. Pengelompokan Aktivitas 

Aktivitas sekolah 

Table 9 : aktivitas sekolah 

Sumber : analisa pribadi 

No. Pelaku Kegiatan Ruang Sifat 

1. siswa Datang / Pulang (diantar) Area Drop-off Publik 

berdoa / devotion Ruang ibadah Privat 

upacara Lapangan upacara publik 

belajar Ruang Kelas, area 

komunal belajar 

Privat, 

publik 

istirahat Kantin, area bermain  Privat 

berolahraga Lapangan olahraga Publik 

Membaca buku perpustakaan Privat 

BAB / BAK Toilet  Servis 

2. Kepala 

sekolah 

Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Datang / Pulang  Area Drop-off Publik 

Bekerja, menerima tamu Ruang kepala 

sekolah 

Privat 

Mengikuti rapat Ruang Rapat Privat 

Mengajar Ruang Kelas  Privat 

Mengikuti upacara Lapangan Publik 
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Istirahat Kantin Publik 

BAB / BAK Toilet  Servis 

3. Wakil kepala 

sekolah 

Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Datang / Pulang  Area Drop-off Publik 

Mengikuti rapat Ruang Rapat Privat 

Mengajar Ruang Kelas  Privat 

Mengikuti upacara Lapangan Publik 

Istirahat Kantin Publik 

BAB / BAK Toilet  Servis 

4. Staff 

perpustakaan 

Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Datang / Pulang  Area Drop-off Publik 

Mangatur perpustakaan perpustakaan Privat 

Istirahat Kantin Publik 

BAB / BAK Toilet  Servis 

5. Staff tata 

usaha 

Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Datang / Pulang  Area Drop-off Publik 

Bekerja Ruang administrasi Privat 

Istirahat Kantin Publik 

BAB / BAK Toilet  Servis 

6. Staff koperasi Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Datang / Pulang  Area Drop-off Publik 

Bekerja Ruang koperasi Semi 

Publik 

Istirahat Kantin Publik 

BAB / BAK Toilet  Servis 

7. Staff kantin Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Datang / Pulang (diantar) Area Drop-off Publik 

bekerja kantin Publik 

BAB / BAK Toilet  Servis 
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8. Satpam Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Menjaga keamanan Pos satpam privat 

BAB / BAK Toilet  Servis 

9. Cleaninng 

service 

Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Datang / Pulang (diantar) Area Drop-off Publik 

Menjaga kebersihan 

sekolah 

Seluruh ruang 

sekolah 

- 

istirahat kantin publik 

10. guru Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Datang / Pulang  Area Drop-off Publik 

Mengikuti rapat Ruang Rapat Privat 

Mengajar Ruang Kelas  Privat 

Mengikuti upacara Lapangan Publik 

Istirahat Kantin 

Ruang guru 

Publik 

privat 

BAB / BAK Toilet  Servis 

11. Orang tua 

murid 

Mengantar / menjemput 

anak (parkir) 

Area Parkir 

Area drop off 

Publik 

12. Tamu  Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Datang / Pulang (diantar) Area Drop-off Publik 

Berkunjung Kompleks sekolah Privat 

Membeli Makanan kantin Publik 

BAB / BAK Toilet  Servis 
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Aktivitas asrama 

Table 10 : aktivitas asrama 

Sumber : analisa pribadi 

No. Pelaku Kegiatan Ruang Sifat 

1.  Anak 

(penghuni 

asrama) 

Bangun / tidur Kamar tidur Privat  

Mandi, BAB / BAK Kamar mandi servis 

Doa Ruang ibadah Privat 

makan Ruang makan Semi 

Privat 

Piket bersama Kamar, tempat cuci 

piring 

Privat, 

servis 

belajar Kamar tidur, ruang 

buku 

Privat 

bermain Tempat bermain Publik 

2. Kepala 

asrama 

Bangun / tidur Kamar tidur privat 

Mengurus Administrasi Bagian administrasi 

sekolah 

Privat 

Mengatur jalannya 

kegiatan asrama 

Gedung asrama - 

Bertemu dengan tamu Ruang tamu Semi 

publik 

Mandi, BAB / BAK Kamar mandi servis 

Doa Ruang ibadah Privat 

makan Ruang makan Semi 

Privat 

3. Pamong 

asrama 

Bangun / tidur Kamar tidur privat 

memasak dapur servis 

Mengatur dan 

menagawasi anak-anak 

Gedung asrama - 
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Mengajari anak-anak 

belajar 

Ruang buku privat 

Mandi, BAB / BAK Kamar mandi servis 

Doa Ruang ibadah Privat 

makan Ruang makan Semi 

Privat 

4. Staff dapur Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Datang / Pulang (diantar) Area Drop-off Publik 

Bekerja, memasak, 

belanja 

dapur servis 

makan Ruang makan Semi 

Privat 

Mandi, BAB / BAK Kamar mandi servis 

5. Cleaning 

Service 

Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Datang / Pulang (diantar) Area Drop-off Publik 

Membersihkan Ruang Seluruh ruang Servis 

Menyimpan Barang Gudang Servis 

BAB / BAK Toilet  Servis 

6. Satpam  Datang / Pulang (parkir) Area Parkir Publik 

Menjaga Keamanan Seluruh ruang Servis 

Mengawasi CCTV Ruang cctv Servis 

Istirahat Pos satpam Privat 

BAB / BAK Toilet  Servis 
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B. Pola Aktivitas 

Pola kegiatan anak-anak di dalam asrama 

 

gambar 42 : pola kegiatan peserta didik 

sumber : analisa pribadi 
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gambar 43 : pola kegiatan staff sekolah 

sumber : analisa pribadi 
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gambar 44 : pola kegiatan kepala dan pamong asrama 

sumber : analisa pribadi 
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gambar 45 : pola kegiatan staff asrama 

sumber : analisa pribadi 
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gambar 46 : pola kegiatan pengunjung 

sumber : analisa pribadi 
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C. Jadwal kegiatan 

Table 11 : jadwal kegiatan 

Sumber : analisa pribadi 

waktu Senin sampai sabtu minggu 

05.00 - 05.30 

Bangun Bangun 

Mandi pagi Mandi pagi 

Bersiap-siap Bersiap-siap 

Persiapan ibadah 05.30 – 06.00 Doa bersama 

06.00 – 06.45 
Makan pagi Makan pagi 

Cuci piring Cuci piring 

06.45 – 07.00 Persiapan sekolah - 

07.00 – 13.00 Kegiatan sekolah 

Ibadah minggu 

Sampai pukul 9.30 

Keperluan pribadi 

13.00 – 16.00 
Ekstrakulikuler 

Makan siang 

Cuci piring 

istirahat istirahat 

16.00 – 16.30 Mandi sore Mandi sore 

16.30 – 18.00 Waktu membuat tugas Waktu membuat tugas 

18.00 – 19.00 
Makan malam Makan malam 

Cuci piring Cuci piring 

19.00 – 19.30 Doa bersama 
Jam bebas 

   19.30 – 21.00             Waktu belajar 
Doa pribadi 

21.00 – 05.00 tidur Tidur 
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D. Perhitungan Jumlah Pelaku 

Table 12 : perhitungan jumlah pelaku 

Sumber : analisa pribadi 

No. Pelaku 
Jumlah 

(orang) 

 sekolah  

1. Siswa kelas 1 40 

2. Siswa kelas 2 40 

3. Siswa kelas 3 40 

4. Siswa kelas 4 40 

5. Siswa kelas 5  40 

6. Siswa kelas 6  40 

7. Kepala sekolah 1 

8. Wakil kepala sekolah 1 

9. Staff perpustakaan 2 

10. Staff tata usaha 2 

11. Staff koperasi 2 

12. Staff kantin 5 

13. satpam 1 

14. Cleaning service 6 

15. guru 20 

 asrama  

16. Kepala asrama 1 
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17. Pamong asrama 60 

18. keamanan 1 

Total 342 

 

 

3.1.2. Studi Fasilitas 

A. Persyaratan Ruang 
Table 13 : persyaratan ruang sekolah asrama 

Sumber : analisa pribadi 

No. 
NAMA 

RUANG 

ASPEK 

Akustik Pencahaya

an 

Penghawa

an 

Keaman

an 

Kesehat

an 

S
ta

b
il
 

T
e
n

a
n

g
 

A
la

m
i 

B
u

a
ta

n
 

A
la

m
i 

B
u

a
ta

n
 

K
e
b

a
k

a
ra

n
 

K
e
c

e
la

k
a
a

n
 

R
a
d

ia
s

i 

K
e
le

m
b

a
b

a
n

 
1. 

Ruang 

Kelas 

 ● ● ● ● ● ● ●  ● 

2. 
Ruang 

guru 

 ● ● ● ● ● ● ●  ● 

3. 

Ruang 

kepala 

sekolah 

 ● ● ● ● ● ● ●  ● 

4. 

Ruang 

administr

asi 

 ● ● ● ● ● ● ●  ● 

5. 

Area 

komunal 

belajar  

●  ●  ●   ●   
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6. 
Ruang 

komputer 

 ● ● ● ● ● ● ● ●  

7. 
Ruang 

rapat 

 ● 
● ● ● ● ● 

●  ● 

9. 
Area 

bermain 

●  
●  ●  ● 

●   

10. 
Ruang 

musik 

●  
● ● ● ● ● 

●   

11. 

Ruang 

perpustak

aan 

 ● 

● ● ● ● ● 

●  ● 

12. 
Ruang 

ibadah 

 ● 
● ● ● ● ● 

  ● 

13. kantin ●  ● ● ●  ● ●   

14. aula ●  ● ● ● ● ●    

15. UKS  ● ● ● ● ● ● ●  ● 

16. 

Lapanga

n 

upacara / 

olahraga 

●  

●  ●   

●   

17. 
Tempat 

parkir 
●  

●  ●  ● 
●   

18. 
Ruang 

tamu 
 ● 

● ● ● ● ● 
  ● 

19. koperasi ●  ● ● ●  ● ●   

20. 
Toilet dan 

janitor 
●   ● ● ●  ●  ● 

21. 
Ruang 

security 
●  ● ● ●  ● ● ●  

22. Ruang ●   ● ●  ● ● ● ● 
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genset 

23. 
Ruang  

pompa 
●   ● ●  ● ●  ● 

24. gudang ●   ● ●  ●   ● 

25. 
Kamar 

tidur 
 ● ● ● ● ● ● ●  ● 

26. 
Ruang 

buku 
 ● 

● ● ● ● ● 
●   

27. 

Kamar 

mandi 

asrama 

●  

 ● ● ●  

●  ● 

28. 
Ruang 

makan 
●  

● ● ●  ● 
●   

29. Dapur ●  ● ● ●  ● ●  ● 

30. 

Tempat 

cuci 

piring 

●  

 ● ●   

●  ● 

31. 

Kamar 

tidur 

pamong 

 ● 

● ● ● ● ● 

●  ● 

32. 
Teras 

asrama 
●  ● ● ●      

32. 

Tempat 

cuci 

jemur 

●  ● ● ●   ●   
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B. Pola Sirkulasi Ruang

 

gambar 47 : hubungan ruang  

sumber : analisa pribadi 
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3.1.3.   Studi Besaran Bangunan dan Lahan Parkir 

3.1.3.1. Studi Luas Bangunan 

Dalam menentukan dan merancang besaran ruang dalam projek sekolah dasar kristen berasrama ini membutuhkan 

standart sumber dan literatur seperti Neufert Architect Data, studi banding, Time Saver, serta analisa pribadi. 

Table 14 : studi luas bangunan sekolah 

Sumber : analisa pribadi 

No. 
Nama Ruang Besaran ruang 

Jumlah 

ruangan 
Total luas 
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1. 

Ruang Kelas 

@ kelas 20 

anak 

 

12 

1080 m2 
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2. 

Ruang guru 

 

20 

150m2 
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3. 

r. kepala 

sekolah dan 

wakil kepala 

sekolah 

Bar Lounge (1)  

2 

15 m2 

4. 

r. administrasi 

  

1 

53.5 m2 
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5. 

r. komputer 

Kitchen Station   

1 

56 m2 



88 

7. 

r. rapat 

 

1 

76 m2 
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9. 

kantin 

 

 

1 

498.4 m2 
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13. 

Ruang tamu 

 

1 

12 m2 
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14. 

koperasi 

 

1 

32.5 m2 
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15. 

Toilet dan 

janitor 

 

 

6 

156 m2 
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16. 

R security 

 

1 

16 m2 
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19. 

perpustakaan 

 

1 

277.5 m2 
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20. 

UKS 

 

1 

48 m2 
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21. Ruang ibadah 
/ aula 

 

1 288 m2 
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22. 

gudang 

 

1 

12 m2 

Jumlah  2770.9 m2 

Sirkulasi 20 % 554.18 m2 

total 3325 m2 
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Table 14 : besaran ruang asrama 

Sumber : analisa pribadi 

no Ruang 
Tiap pondok 
(cottage) 

Besaran ruang Juml
ah 
ruan
g 

Luas  
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1.  Kamar tidur anak 
 

 

2 72 m2 



100 

2.  Kamar mandi 

 

2 7.5 m2 

3.  Ruang makan 

 

1 10.5 m2 
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4.  dapur 

 

1 18.4 m2 
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5.  Kamar tidur 
pamong 

 

1 17.5 m2 
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6.  Ruang keluarga 

 

1 24 m2 
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7.  Tempat cuci 
jemur 

 

1 39 m2 

8.  

gudang 

 

1 

12 m2 

Jumlah 200.9 m2 

Sirkulasi 20 % 40.2 m2 

total 241.1 m2 

luas tiap cottage = 241.1 m2 

jumlah total luasan bangunan asrama = 30 x 241.1 = 7233 m2 
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Table 15 : besaran ruang outdoor 

Sumber : analisa pribadi 

no Ruang 
 

Besaran ruang Juml
ah 
ruan
g 

Luas  

 

1.  Lapangan 
olahraga 

 

1 627.84 m2 
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2.  Tempat bermain 

 

1 104.4 m2 
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3.  

Area komunal 

belajar 

 

1 

48 m2 
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4.  

r. genset dan ME 

 

2 

36 m2 
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5.  

Aula 

 

 

1 

420 m2 

Jumlah 1236.24 m2 

Sirkulasi 20 % 247.248m2 

total 1483.48m2 
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3.1.3.2. Studi Luas Lahan Parkir 

 Staff dan Karyawan  : 55 orang per hari 

Diasumusikan pengguna mobil 20%, pengguna motor 70 %, dan angkutan 

umum 10% 

Mobil (20%)    : 11 mobil 

Motor (70%)   : 39 motor 

 Tamu  : asumsi maksimal 15 orang per hari 

Diasumusikan pengguna mobil 20%, pengguna motor 70 %, dan angkutan 

umum 10% 

Mobil (20%)    : 3 mobil 

Motor (70%)   : 11 motor 

Total Parkir yang dibutuhkan pada sekolah asrama adalah 14 mobil dan 50 

motor. 

Perkiraan lahan parkir yang dibutuhkan : 

- mobil : 14 x 2.5 x 5 = 175 m2 

- motor : 50 x 2 x 1 = 100 m2 

Ditambah dengan asumsi sirkulasi  100 % karena traffic flow yang tinggi. 

275 m2 + sirkulasi 100% = 550 m2 

 

3.1.3.3. Studi Ruang Khusus 

 Area komunal belajar 
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Mencontoh dari studi preseden pada Peralta Elementary school dengan 

adanya ruang belajar terbuka dengan bentuk seperti tribun di area 

terbuka. 

 

gambar 48 : ruang belajar terbuka Peralta Elementary School 

sumber ; peraltaschool.org 

 

gambar 49 : area komunal belajar outdoor 

sumber : analisa pribadi 
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gambar 50 : sketsa area belajar outdoor 

sumber : pinterest.com 

 Kamar tidur anak dalam asrama 

Kamar tidur untuk anak-anak ini memliki kapasitas 4 orang untuk tiap 

kamarnya. Ruang ini berisi 2 kasur tidur susun, 4 meja belajar dan, lemari 

untuk pakaian.  

 

gambar 51 : kasur tidur susun 

sumber : petsadrift.com 
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gambar 52 : meja belajar anak 

sumber : pinterest.com 

 

gambar 53 : kamar tidur anak 

sumber : analisa pribadi 
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 Area bermain 

Area untuk bermain anak di lapangan terbuka. Dimana anak-anak dapat 

bebas bermain serta dapat mengembangkan daya kreatifitas anak. 

 

gambar 54 : besaran ruang area bermain 

sumber : analisa pribadi 

 

gambar 55 : lapangan bermain Peralta Elementary School 

sumber : peraltaschool.com 
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gambar 56 : sketsa area bermain 

sumber : jimleggitt.typepad.com 

3.1.3.4. Studi citra arsitektural 

Bangunan ini adalah bangunan pendidikan yang akan didirikan di Kota 

Semarang. Bangunan sekolah diharapkan dapat mempengaruhi 

bangunan di sekitarnya melalui pencitraan yang diciptakan. Keselarasan 

perlu siperhatikan sehingga bangunan dan lingkungan menjadi sepadan 

dan tidak menyimpang. 

Dalam mendesain bangunan perlu diciptakan suasana yang nyaman bagi 

penggunanya. Hal tersebut dapat dicapai dengan : 

 Mengatasi kebisingan baik dari dalam maupun luar bangunan sehingga 

aktivitas tidak terganggu. 
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 Menciptakan sirkulasi ruang yang baik dan jelas di dalam dan luar 

bangunan.  

 Menciptakan sirkulasi udara yang baik dengan optimalisasi penghawaan 

alami dan buatan. 

 Memberikan penerangan yang sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan 

pengguna, dengan pencahayaan alami dan buatan. 

 Menggunakan warna yang mendukung kegiatan pada interior bangunan. 

Dengan menitik beratkan kebutuhan pengguna serta aktivitas yang 

siwadahi, maka akan tercipta ruang yang nyaman serta mendukung 

kegiatan pembelajaran dalam bangunan. Selai itu harmonisasi antara 

fungsi, bentuk dan estetika, serta firmitas bangunan harus terus 

diperhatikan.  

3.2. Analisis Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

Pemikiran dan pertimbangan sistem struktur yang akan digunakan adalah: 

 Struktur untuk bangunan Sekolah Dasar Kristen Berasrama untuk 

Anak-anak Terlantar ini menggunakan struktur untuk bangunan bertingkat 

rendah. 

 Sistem struktur yang memenuhi kebutuhan bangunan seperti 

keamanan, kekuatan dan kekokohan sistem strukturnya. 

 Sistem struktur yang digunakan juga sistem struktur yang dapat 

mendukung fungsi pada bangunan sebagai sekolah dan asrama untuk 

belajar dan tinggal di dalamnya. 
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 Diperlukan juga untuk memperhatikan kondisi lingkungan sekitar 

serta kondisi tanah / tapak. 

A. Studi Sistem Struktur 

Untuk sistem struktur dapat dibagi menjadi 3, sistem struktur rangka, 

sistem struktur sejajar, dan sistem struktur masif. Dalam projek ini, 

Sekolah Dasar Kristen Berasrama untuk Anak-anak Terlantar ini cocok 

menggunakan sistem struktur rangka.  

Struktur rangka bangunan berfungsi untuk meneruskan beban vertikal 

maupun beban horizontal, baik berupa beban tetap, beban hidup maupun 

beban sementara (misalnya: gempa dan angin) ke tanah. Strukur rangka 

ini, untuk bangunan bertingkat terdiri dari sistem lantai (plat dan balok) 

yang di topang oleh kolom, untuk selanjutnya diteruskan ke pondasi. 

Material yang digunakan bisa terbuat dari baja, beton bertulang atau kayu 

untuk bangunan sederhana. 

a. Pondasi 

Pondasi Footplat  

Merupakan pondasi yang konsepnya menyebarkan seluruh beban ke 

tanag melalui kaki kolom yang berupa plat beton tebal, dan luasannya 

menyesuaikan dengan daya dukung tanah dan beban yang diteruskan ke 

kolom. Pondasi ini biasanya digunakan untuk bangunan 2 lantai atau 

lebih. 
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Gambar 57. Potongan Pondasi Footplat 

Sumber: dokumen pribadi 

Kelebihan : 

- Lebih murah dalam sisi biaya  

- Galian yang dibutuhkan sedikit sehingga mengefisienkan waktu 

Kelemahan : 

 Membutuhkan waktu yang lebih lama dalam persiapannya berupa 

pemuatan bekisting dan juga waktu dalam menunggu proses pengeringan  

 Tidak semua tukang mampu mengerjakan  

Diperlukan pemahaman terhadap ilmu struktur dalam pengerjaanya 

 

 

Pondasi tiang pancang 
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Pondasi tiang digunakan untuk mendukung struktur/bangunan bila lapisan 

kuat terletak sangat dalam. Tiang pancang yang biasa digunakan adalah 

tiang pancang pracetak yaitu tiang dari beton yang dicetak di suatu tempat 

dan kemudian diangkut ke lokasi rencana bangunan. 

 

gambar 58 : pondasi tiang pancang 

sumber : encrypted-tbn0.gstatic.com 

Kelebihan : 

 Waktu pembuatan yang diperlukan cepat 

 Biaya lebih murah dibanding bor pile 

Kelemahan : 

 Pelaksanaannya cukup sulit dan memerlukan lahan yang cukup luas. 

 Pemasangan pondasi mengakibatkan kebisingan pada lingkungan sekitar. 
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 Kesalahan pada proses pemasangan dapat menimbulkan pada pondasi 

dan dapat menimbulkan penambahan biaya. 

 Tergantung pada suplai pabrik. 

Pondasi bor pile 

Pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah 

pada awal pengerjaannya. Bored pile dipasang ke dalam tanah dengan 

cara mengebor tanah terlebih dahulu, baru kemudian diisi tulangan dan 

dicor beton. 

 

gambar 59 : pelaksanaan pondasi bor pile 

sumber : boredpile.link 
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gambar 60 : pemasangan pondasi bor pile 

sumber : borpile.info 

Kelebihan : 

 Pemasangannya tidak menimbulkan gangguan suara atau getaran yang 

membahayakan bangunan sekitar. 

 Mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada pelat penutup 

tiang (pile cap). Kolom dapat secara langsung diletakkan di puncak bored 

pile.  

 Kedalaman tiang dapat divariasikan. 

 Tanah dapat diperiksa dan dicocokkan dengan data laboratorium. 

 Bored pile dapat dipasang menembus batuan, sedang tiang pancang akan 

kesulitan bila pemancangan menembus lapisan batuan. 
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 Diameter tiang memungkinkan dibuat besar, bila perlu ujung bawah tiang 

dapat dibuat lebih besar guna mempertinggi kapasitas dukungnya. 

 Tidak ada risiko kenaikan muka tanah. 

Kelemahan : 

 Pengecoran bored pile dipengaruhi kondisi cuaca. 

 Pengecoran beton agak sulit bila dipengaruhi air tanah karena mutu 

beton tidak dapat dikontrol dengan baik. 

 Mutu beton hasil pengecoran bila tidak terjamin keseragamannya 

disepanjang badan bored pile mengurangi kapasitas dukung bored pile, 

terutama bila bored pile cukup dalam. 

 Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila tanah 

berupa pasir atau tanah yang berkerikil. 

 Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan 

gangguan tanah, sehingga mengurangi kapasitas dukung tiang. 

 Akan terjadi tanah runtuh jika tindakan pencegahan tidak dilakukan, 

maka dipasang temporary casing untuk mencegah terjadinya kelongsoran. 

Pondasi batu belah 

Pada umumnya bentuk pondasi batu kali dibuat trapezium dengan lebar 

bagian atas paling sedikit 25 cm. Dibuat selebar 25 cm, karena bila 

disamakan dengan lebar dinding dikhawatirkan dalam pelaksanaan 

pemasangan pondasi tidak tepat dan akan sangat mempengaruhi 

kedudukan dinding pada pondasi sehingga dapat dikatakan pondasi tidak 

seseuai lagi dengan fungsinya.  
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gambar 61 : pondasi batu belah 

sumber : digilib.polban.ac.id 

Kelebihan : 

·      Pelaksanaan pondasi mudah 

·      Waktu pengerjaan pondasi cepat 

·      Batu belah mudah didapat, (khususnya pulau jawa) 

·      Pembuatan relatif murah, jika menggunakan batu kali 

Kekurangan :  

·      Batu belah di daerah tertentu sulit dicari 

·     Membuat pondasi ini memerlukan cost besar (bila sesuai kondisi 

pertama) 

·   Pondasi ini memerlukan biaya lebih mahal jika untuk rumah bertingkat 
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b. Plat lantai 

Merupakan bidang horizontal yang berfungsi untuk menopang beban 

hidup dan beban mati di atasnya. Beban hidup dapat berupa manusia, 

perabot yang dapat dipindah, peralatan-peralatan, dan lainnya. Sedang 

beban mati adalah beban bangunan itu sendiri dan benda yang tidak 

dapat dipindah. Menurut SNI Beton 1991, plat lantai beton harus 

memenuhi : 

- Tebal minimum 12 cm dan untuk plat atap 7 cm 

- Harus menggunakan tulangan silang dengan diameter minimum 8mm 

dari baja lunak atau sedang 

- Plat lantai yang tebalnya lebih dari 25 cm harus dipasang tulangan 

rangkap pada atas dan bawahnya 

- Jarak tulangan pokok yang sejajar tidak kurang dari 2,5cm dan tidak 

lebih dari 20cm atau 2 kali lipat dari ketebalan plat lantai 

- Semua tulangan harus dibungkus dengan lapisan beton setebal minimal 

1 cm supaya terlindung dari karat, korosi, dan kebakaran 

- Bahan beton terdiri dari campuran 1pc : 2psr : 3kr + air, sedangkan bila 

kedap air campurannya 1pc : 5psr : 2,5kr + air 
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gambar 62 : plat lantai 

sumber : steemit.com 

c. Struktur atap 

Struktur yang menahan beban lateral dan berfungsi sebagai penutup 

bagian atas bangunan. Atap adalah bagian paling atas dari suatu 

bangunan yang melindungi gedung dan penghuninya. Permasalahan atap 

tergantung pada luasnya ruang yang harus dilindungi, bentuk dan 

konstruksi yang dipilih, dan lapisan penutupnya.   

Dak beton 

Berupa atap yang berbentuk flat/ datar dengan tebal  minimum adalah 

7cm   
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gambar 63 : atap dak beton 

sumber : hmongbuy.com 

Kelebihan : 

 Pembuatan atap beton dikeringkan tanpa proses pembakaran   

 Tahan lama dan kuat   

 Mudah dicetak sesuai dengan desain   

Kelemahan : 

 Bobot struktur termasuk berat   

 Pekerjaannya terhitung lama   

 Pengerjaan harus tepat dan akurat   

Roof garden 

Merupakan atap dak beton tetapi difungsikan sebagai  taman aktif 

maupun taman pasif.   
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gambar 64 : roof top 

sumber : rooftopbars.co 

kelebihan : 

 Dapat meredam hawa panas dan mengurangi radiasi yang berlebih   

 Sebagai estetis pada bagian atap  

 Filter alami terhadap polusi udara   

Kelemahan : 

Perawatan yang cukup memakan biaya dan waktu   

Baja konvensional 

Konstruksi baja konvensional berbeda konstruksi baja  ringan yang 

menggunakan baja profil yang tipis  melainkan menggunakan baja profil 

yang cukup tebal,  terdapat banyak jenis profil baja yang tersedia di  

pasaran. Untuk jarak antar kuda-kuda bisa cukup jauh,  yaitu 4-5m, 

diatasnya dapat dipasang usuk yang  biasanya menggunakan kanal C.   
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gambar 65 : atap baja konvensional 

sumber : konstruksibesibaja.com 

kelebihan : 

 Waktu pengerjaan sangat cepat   

 Kekuatan lebih terjamin   

 Tahan akan kelembaban  

 Tahan terhadap rayap   

Kelemahan : 

 Biaya relatif mahal   

 Beban konstruksi kepada pondasi dan kolom menjadi berat   

Atap space truss / space frame 

Rangka batang (truss) adalah struktur yang terdiri dari gabungan batang 

batang yang membentuk struktur berbentuk segitiga dan terhubung satu 

sama lain, serta dibebani pada sendi-sendinya. 
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gambar 66 : space truss 

sumber : harboursideengineering.ca 

Space frame adalah suatu sistem kontruksi rangka ruang dengan 

menggunakan sistem sambungan antar batang. Batang-batang tersebut 

disambungkan menggunakan bola baja atau ball joint. 

 

gambar 67 : space frame 

sumber : bigspanstructures.com 

Kelebihan : 

 Strukturnya yang ringan 

 Mudah untuk diangkut dan dirakit oleh tenaga kerja semi-terampil 

 Dapat digunakan untuk bentang lebar 

 Fleksible dalam tata letak dan posisi kolom 
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 Mudah dibentuk untuk keindahan visual. 

Kekurangan : 

 Biaya yang mahal 

 Tenaga ahli terbatas 

B. Sistem Enclosure 

a. Penutup dinding 

Batu bata 

Batu bata merupakan material bangunan yang terbuat dari cetakan 

adukan tanah liat dengan bahan campuran lainnya, lalu dibakar di suhu 

yang sangat tinggi kemudian dijemur. Dimensi batu bata umumnya adalah 

5cm x 11cm x 20cm. 

 

gambar 68 : batu bata 

sumber : galeriarsitektur.com 

kelebihan : 

- kedap air sehingga kemungkinan air merembes sedikit 

- kuat dan tahan lama 

- jarang terjadi keretakan 
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kekurangan :  

- Harga relatif mahal 

- Waktu pemasangan yang lebih lama karena dimensi kecil 

Bata ringan 

Memiliki karakteristik yang ringan, rata, dan halus. Kerataan dari bata 

ringan ini sangat baik sehingga dinding dapat langsung diaci atau dicat 

tanpa diplester lebih dahulu. 

 

gambar 69 : bata ringan 

sumber : banjarmasin.tribunnews.com 

kelebihan : 

- Bahannya ringan dan tahan terhadap api 

- Kedap air sehingga kemungkinan terjadi rembesan kecil 

- Pemasangannya cepat karena mudah dipotong hanya dengan gergaji 

Kelemahan : 

- Harga relatif mahal 

- Tidak semua tukang bisa memasang bata ringan 

- Hanya tersedia di toko material besar 
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Kalsiboard  

Berupa material berbentuk lembaran dan berwarna putih. Bahan dasarnya 

adalah partikel serbuk gypsum. Papan kalsiboard dipilih karena teksturnya 

yang lunak dan cocok diaplikasikan pada ruang-ruang tertentu. 

 

gambar 70 : kalsiboard 

sumber : ua.all.biz 

kelebihan : 

- Pemuaian dan penyusutan sangat kecil 

- Mempunyai kelenturan dan daya tahan yang kuat 

- Tahan terhadap api 

Kelemahan : 

- Tidak dapat menahan beban konstruksi bangunan 

Kaca 

Kaca digunakan sebagai curtain wall atau pelapis gedung non 

struktural yang bisa dipasang dengan sistem spider fitting atau 

sistem rangka alumunium. 
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gambar 71 : dinding kaca 

sumber : rooang.com 

kelebihan : 

- Dapat memasukan cahaya matahari ke dalam ruangan dengan optimal 

- Dapat memenuhi kebutuhan view from dan to site. 

Kelemahan : 

- Menyebabkan panas  jika  diletakan pada sisi bangunan yang salah 

ACP 

Alumunium Composite Panel (ACP) merupakan salah satu jenis material 

penutup dinding, plafond, ataupun facade bangunan. Material ini terdiri 

dari material core yang dilapisi alumunium pada kedua sisinya dan di-

press sehingga menjadi sebuah kesatuan. 
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gambar 72 : dinding ACP 

sumber : dis.or.id 

kelebihan : 

- Tahan benturan dan memiliki ketahanan yang tinggi 

- Tahan  terhadap cuaca, serangan asam, garam, korosi, dan sinar ultra 

violet 

- Tahan terhadap api 

- Mempunyai banyak pilihan warna 

- Perawatannya mudah 

Kekuarangan : 

- Dalam suhu tinggi akan mengeluarkan gas beracun karena bahan inti 

terbuat dari poIiethylene dan lem 

- Pada suhu tinggi lapisan inti bisa menggelembung  

- Jika  sistem grounding  kurang baik, lembaran cukup beresiko terhadap 

sambaran petir 
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b. penutup lantai : 

keramik  

Adalah material dengan bahan dasar tanah liat dan beberapa zat aditif 

yang dibentuk dan dibakar pada suhu tinggi sehingga menghasilkan 

keramik yang keras. 

 

gambar 73 : lantai keramik 

sumber : fimell.com 

kelebihan: 

- Tersedia dalam berbagai berntuk, ukuran, warna, dan tekstur 

- Tahan terhadap air 

- Tahan lama hingga puluhan tahun 

- Perawatannya mudah 

- Harganya bervariasi dari murah sampai mahal 

Kekurangan : 

- Jika pemasangan kurang hati-hati mudah pecah 

- Menciptakan suasana ruang yang dingin 
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- Materialnya keras dan cukup licin 

- Nat antar keramik sulit dibersihkan 

Karpet 

  

gambar 74: karpet 

sumber : hgtv.com 

kelebihan : 

- Teksturnya  lunak dan nyaman diinjak dengan kaki telanjang 

- Tidak licin 

- Resiko terluka saat terjatuh bisa diminimalkan 

- Suhu lantai karpet lebih hangat daripada  lantai  keramik  

Kelemahan : 

- dapat rusak 

Parket  

Jenis penutup lantai yang dapat menggantikan lantai kayu. 
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gambar 75 : parket  

sumber : architonic.com 

kelebihan : 

-lebih aman 

-teksurnya yang tidak licin 

-memberikan kesejukan saat panas 

Kekurangan : 

-warna kayu mudah pudar 

-lemah terhadap air 

-Mudah tergores 

Cement 



138 

 

gambar 76 : lantai cement exposed 

sumber : hauteresidence.com 

kelebihan :  

-biaya rendah 

-pengerjaan cepat 

-pengerjaan mudah 

kekurangan : 

-kurang dapat bereksplorasi 

c. penutup plafond 

kalsiboard 

Merupakan panel kalsium silikat yang menggunakan serat selulosa 

sebagai penguat. Pengeringan kalsiboard melalui proses autoclaving, 

sehingga panel menjadi stabil dan hampir tidak mengalami muai susut 

karena lembab atau panas. 
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gambar 77 : plafon kalsiboard 

sumber : samsimandiri.com 

kelebihan : 

- Lebih ekonomis karena ukuran lembaran relatif besar 

- Pemasangan mudah 

- Tersedia dalam banyak model 

Kekurangan : 

- Tidak tahan terhadap air sehingga  jika  terjadi  rembesan  dapat  

meninggalkan noda bercak pada permukaan 

- Butuh keahlian khusus saat pemasangan 

- Rentan terhadap lembab dan benturan 
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Gypsum 

 

gambar 78 : plafon gypsum 

sumber : gambarfurniturekeren.com 

kelebihan : 

-mudah didesain dan bereksplorasi 

-Mudah didapat 

Kekurangan : 

-tidak tahan terhadap air 

  



141 

d. penutup atap 

bitumen 

 

gambar 79 : penutup atap bitumen 

sumber : longbomindustrial.co 

kelebihan : 

- Tahan api, jamur dan lumut 

- Pemasangan mudah karena berupa lembaran 

- Memiliki banyak motif dan warna 

- Tidak mengandung asbes sehingga aman bagi kesehatan 

- Perawatan mudah 

Kelemahan : 

Harga relatif tinggi 
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Seng  

Terbuat dari lapisan zinc secara elektrolisa yang membuat seng menjadi 

tahan karat 

 

gambar 80 : seng penutup atap 

sumber : niagabaja.com 

kelebihan :  

-ringan 

-harga relatif murah 

-pemasangan yang murah dan mudah 

Kekurangan : 

-mudah berkarat 

-mudah menghantarkan panas dan dingin 

-bila hujan menimbulkan suara bising 
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Genteng keramik 

Berbahan tanah liat. Genteng keramik sekarang diberi lapisan glazur pada 

permukaannya sehingga lebih awet. 

 

gambar 81 : genteng keramik 

sumber : gentengkeramik.com 

kelebihan : 

-warna akan tahan lama semakain lamanya proses pembakaran. 

-lebih ringan dibanding genteng beton. 

-mudah didapat 

-perawatan muadah 

Kekurangan : 

-harga relatif tinggi 

-tidak tahan terhadap kondisi ekstrim (cuaca) 

-pemasangan yang relatif tidak praktis 
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Kaca 

 

gambar 82 : penutup atap kaca 

sumber : arsindociptakarya.com 

kelebihan : 

-dapat memasukkan cahaya matahari ke dalam ruangan 

-menghemat energi lampu pada siang hari. 

Kekurangan : 

-resiko pecah lebih tinggi 

-menghantarkan panas 

Pergola 

 

gambar 83 : pergola 



145 

sumber : gardengrove.co 

kelebihan :  

-memberikan sirkulasi udara yang baik 

-memberikan desain yang dapat mempercantik bangunan 

-memberikan pencahayaan matahari 

Kekurangan : 

-bila terbuat dari kayu dapat dimakan rayap 

3.2.2. Studi Sistem Utilitas 

3.2.2.1. Penghawaan 

Merupakan sistem penghawaan yang memanfaatkan udara bebas yang 

ada disekitarnya dan digunakan sebagai sirkulasi atau perputaran udara di 

dalam bangunan tersebut. Dan juga memanfaatkan ventilasi melalui 

bukaan-bukaan dinding dan peletakan-peletakan void sebagai sistem 

penghawaan silang. Ventilasi silang memungkinkan udara mengalir dari 

dalam ke luar dan sebaliknya, tanpa harus mengendap terlebih dahulu di 

dalam runagan. Udara yang masuk dari satu jendela, akan langsung 

dialirkan keluar oleh jendela yang aada dihadapannya, dan berganti 

dengan udara baru, begitu seterusnya. Dengan begitu, kenyamanan 

thermal pada bangunan akan tercapai meskipun tanpa menggunakan AC.  
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Pertukaran udara di dalam bangunan juga sangat penting bagi kesehatan. 

di dalam bangunanan banyak terbentuk uap air dari berbagai aktivitas, 

uap air ini cenderung mengendap di dalam ruangan. Jika bangunan tidak 

memiliki sirkulasi udara yang baik, maka uap dan zat-zat sisa hasil 

pemasakan tertinggal di dalam ruangan dan dapat dihirup oleh manusia. 

Udara yang bergerak menhasilkan penyegaran terbaik karena dengan 

penyegaran tersebut terjadi proses penguapan yang menurunkan suhu 

pada kulita manusia, dengan demikian juga dpat digunakan angn untuk 

mengatur udara di dalam ruang.  

 Penghawaan Buatan  

Penggunaan udara buatan ini dimaksudkan untuk menambah kinerja 

dalam ruangan untk mencapai ttik dimana pengguna merasakan 

kenyamanan untuk berada di dalam ruangan tersebut secara terus 

menerus.  

 AC Central 

gambar 84 : sirkulasi udara dalam bangunan 

sumber : dokumen pribadi 
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Sistem AC Central memiliki konsep proses pendinginan udara terpusat 

pada suatu sistem lokasi yang kemudian didistribusikan ke smua lokasi.  

Sistem AC Central : 

a. Chiller  

Merupakan mesin refrigerasi yang memiliki fungsi untuk mendinginkan air 

pada sisi evaporatornya, air yang sudah didinginkan selanjutnya 

disalurkan ke mesin penukar kalor. ( FCU / Fan Coil Unit) 

b. AHU  

Suatumesin penukar kalor, dimana udara oanas dalam ruangan 

dihembuskan melalui coil pendingan di dalam AHU yang kemudian 

menjadi udara dingin yang disalurkan ke ruangan. 

c. Cooling Tower  

Suatu mesin yang mempunyai fungsi untuk mendinginkan air yang dipakai 

pendinginan condensor chiller dengan cara melewati air panas pada 

filamen di dalam cooling tower yang dihembuskan oleh udara sekitar 

dengan menggunakan blower yang suunya lebih rendah.  

d. Pompa Sirkulasi  

Terdapat 2 jenis pompa sirkulasi yang digunakan : 

o Pompa Sirkulasi Air Pendingin ( Condensor Water Pump) 

Hanya diguakan untuk chiller dengan jenis water cooled, yang berfungsi 

untuk mensirkulasikan air pendingin dari kondensor chiller ke cooling 

tower 

o Pompa Sirkulasi Air Dingin (Chilled Water Pump) 
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Berfungsi untuk mensirkulasikan air dingin dari Chiller ke Coil pendingin 

AHU/FCU 

Table 16 : kelbihan dan kekurangan AC Chiller 

Sumber : analisa pribadi 

 Direct Cooling 

Direct Cooling adalah sistem penghawaan buatan dengan mendinginkan 

udara pada refrigerant yang kemudian disalurkan langsung menuju 

ruangan tanpa melalui ducting (saluran udara). Pada sistem ini, jenis AC 

yang umum digunakan adalah ; AC Window (0,5 – 2 pk), AC Split Unit (0,5 

– 3 pk), dan AC Package Unit (hingga 10 pk). 

Memiliki 2 bagian, yaitu bagian indoor dan bagian outdoor. Dimana 

compressor terletak pada bagian outdoor dan memilliki kipas yang 

berguna untuk mengurangi panas dari pipa kondesor. Sedangkan pada 

bagian indoor terdapat pipad evaporator dan motor listrik yang berfungsi 

Kelebihan Kekurangan 

 Tidak menimbulkan 

suara di dalam 

ruangan  

 Estetika ruangan 

terjaga  

 Perencanaan, instalasi, dan pemeliharaan 

membutuhkan tenaga ahli  

 Jika terjadi kerusakan, akan berdampak pada 

keseluruh ruangan  

 Pengatur temperaturudara hanya dapat di kaukan 

pada sebtral cooling plant  

 Biaya investasi dan biaya perawatan tinggi 
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untuk memutar blower sehingga menghasilkan suhu dingin pada ruangan 

indoor 

Ac Split, dibedakan menjadi 2, yaitu  

 Ac Single Split  

Memiliki cara kerja yang sama, tetapi yang membedakan memiliki mesin 

outdoor 1 dan mesin indoor 1 

 AC Multi Split  

Memiliki cara kerja yang sama, tetapi yang membedakan memiliki 1 mesin 

outdoor dan beberapa mesin outdoor 

 Exhaust fan  

Berfungsi untuk mengeluarkan udara atau gas pembuangandari dalam 

ruangan, dan udara kotor akan keluar dan diganti dengan udara baru yang 

bersih  

 Intake Fan  

Berfungsi untk memasukan udara di luar banguan, tetapi penggunaaan 

alat ini harus memperhatikan udara di luar bangunan harus benar-benar 

bersih agara dapat dimasukan ke dalam ruagan maupun ke dalam 

bangunan.  

 Kipas Angin  

Berfungsiuntuk menggerakan udara di dalam ruangan sehingga tubuh  

mendapatjan suhu baru untuk mencapai kenyamanan termal.  

 Indirect Cooling 
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Sistem pengkondisian udara Indirect Cooling mendinginkan udara dengan 

media air es pada kondensor (chilled water) pada suhu ± 5°C. Air es yang 

dihasilkan kemudian disalurkan menuju AHU (Air Handling Unit) melalui 

pipa ducting. Sistem penghawaan udara seperti ini biasa dikenal sebagai 

sistem central / terpusat. 

3.2.2.2. Sistem Air Bersih  

Sistem pendistribusian air bersih terdapat 2 macam, yaitu sistem up feed 

dan sistem down feed. Sumber air yang digunakan untuk bangunan ini 

berasal dari PDAM yang kemudian akan didistribusikan ke masing-masing 

unit.  

 Sistem Down Feed 

Merupakan sistem air bersih dimana sistem ini menggunakan pompa 

untuk memindahkan air dari ground tank menuju ke roof tank yang 

kemudian akan didistribusikan ke unit-unit memanfaatkan gaya gravitasi.  

table 17 : kelebihan kekurangan sistem down feed 

sumber : analisa pribadi 

Kelebihan Kekurangan 

 Sistem ini masi dapat digunakan 

untuk mendistribusikan air jika listrik 

padam  

 Tekanan dari distribusi air bersih di 

tiap lantai relatif sama  

 Harus memberikan ruang untuk 

tangki dan juga menambah beban 

untuk atap  

 Keberadaan tangki pada atap 

memebrikan kesan arsitektural 

yang kuran rapih 
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Gambar 85. Down Feed System 

Sumber: Sumber: Jimmy S. Juwana, 2005:181 

 

 Sistem Up Feed  

Merupakan sistem pendistribusian air besih yang memanfaatkan pompa 

untuk mendistribusikan air bersih ke unit-unit yang membutuhkan. Air 

yang bersumber dari PDAM akan disimpan terlebih dahulu di ground tank 

yang kemudian aan di pompa dan akan disalurkan ke unit-unit yang 

dibutuhkan.  

Kelebihan Kekurangan 
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 Sangat cocok untuk bangunan 

bertingkat rendah 

 Ketergantungan distribusi air bersih 

dengan tenaga pompa untk 

mendistribusikan air, sehingga pada 

waktu listrik padam tidak dapat 

digunakan 

 

Gambar 86. Up Feed System 

Sumber: Jimmy S. Juwana, 2005:181 

 

3.2.2.3. Sistem pengolahan limbah  

Limbah pada sekolah asrma ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : 

 Limbah padat  
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Yaitu limbah yang berasal dari sisa-sisa makanan yang dibuat. Limbah ini 

nantinya akan dikumpulkan di penampungan sampah yang kemudian 

dapat diolah dan digunakan untuk pupuk kompos, dan sisanya dapat 

dibuang ke tempat pembuangan sampah atau dijual untuk pakan ternak 

bagi yang membutuhkan.  

 

Gambar 87. Skema Jaringan Pengolahan Sampah 

Sumber: Analisis Pribadi 

 Limbah Cair  

Limbah cair disini dibedakan menjadi 3, yaitu : 

 Blcak Water  

Merupakan limbah cair yang berasal toilet kemudian disaring dan diolah 

melalui beberapa tahapan pada STP ( Sewage Treatment Plant), 

sehingga menghasilkan limbah cair yang dapat disalurkan ke saluran kota 

 Grey Water  
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Merupakan limbah cair yang berasal dari limbah cuci dapur yang memiliki 

kandungan lemak, yang kemudian disaraing dengan grease trap menuju 

ke bak control dan saluran kota  

 Rainwater  

Limbah yang berasal dari air hujan, yang jatuh di atap bangunan 

kemudian disalurkan melalui pipa talang , yang kemudian mengarah ke 

bak kontrol sebagai resevoir, kemudian sebagian di salurkan ke ground 

tank untuk dapat digunakan kembali untuk penyiraman tanaman ataupun 

untuk flush pada toilet, sebagiannya lagi dibuang ke saluran kota.  

3.2.2.4. Sistem transportasi vertikal  

 Ramp  

Merupakan suatu bidang miring yang menghubungan 2 ketinggian yang 

berbeda dengan sudut kemiringan tertentu, kemiringan yang digunakan 

untuk aktifitas menggunakan perbandingan 1:7. Ramp yang didesain 

untuk kaum difabel, sehingga kemiringan suatu ramp sangatlah penting. 

Syarat untuk desain sebuah ramp :  

 Kemiringan suatu ramp dalam bangunan maks 7o, sedangkan kemiringan 

ramp untuk di luar bangunan maks 6o.  

 Panjang mendatar dari suatu ramp tidak boleh lebih dari 9m, jika panjang 

melebihi 9m harus diberikan bordes 

 Bordes pada awalan atau akhiran ramp harus bebas dan datar, sehingga 

memudahkan untuk memutar kursi roda dengan ukuran min 160cm 
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 Lebar min 95cm tanpa tepi pengaman, jika dengan tepi pengaman lebar 

min 136cm (jika ramp difungsikan untuk pejalan kaki dan pelayanan 

angkuan barang, lebar ramp disesuakian)  

 Permukaan datar awalan atau akhiran dari ramp harus memiliki tekstur, 

agar tidak licin dan membahayakan pengguna saaat hujan  

 Dilengkapi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu 

pencahayaan pada waktumalam hari. 

 

Gambar 88. Ramp 

Sumber: http://www.disabilitysystems.com/ramps/more-ramps.html 

 Tangga  

Terdapat 2 jenis tangga yang digunakan, yaitu tangga darurat dan tangga 

bagi pengunjung atau mahasiswa. Tangga untuk umum atau untuk 

mahasiswa diletakan pada tempat-tempat yang mudah diakses, dengan 

kapasitasn minimal dapat dilalui oleh 2-3 orang, dengan peletakaan tagga 

tidak hanya pada satu titik untuk menghindari kepadatan.  
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Sedangkan tangga darurat didesain dengan persyaratan khusus, seperti 

penggunaan dinding dan pintu tahan api ± 2 jam. Perencanaanjumlah 

tangga dihitung dari jarak antar tangga darruart maks 25-30m dengan 

keterangan jalur evakuasi menuju ke area yang lebih aman.  

 

Gambar 89. Tangga 

Sumber: http://desainrumahkeren.com/dekorasi-rumah/interior-ruang-tamu-

modern-dengan-tangga-rumah-lantai-2.html 

3.2.2.5. Sistem ditribusi listrik 

Sistem listrik yang digunakan disini berasal dari 2 sumber, yaitu dari PLN 

sebagai sumber listrik yang utama dan bersumber dari generator set atau 

genset sebgai penyedia listrik cadangan jika terjadi pemadaman lisrik, 

genset yang digunakan memiliki kapasitas yang sesuai dengan 

kebutuhan.  
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Gambar 90. Skema Jaringan Listrik 

Sumber: Analisis Pribadi 

Untuk keadaan darurat kebutuhan listrik, penggunaan generator set 

dengan menggunakan automatic system yang secara otomatis akan 

menggantikan daya listrikyang berasal dri PLN yang terputus. Genset 

hanya memiliki kekuatan 70% dari keadaaan normal, serta menimbulkan 

kebisingan suara dan getaran.  

3.2.2.6. Sistem pencahayaan  

 Sistem Pencahayaan Alami  

Pencahayaan alami yang diterapkan dalam bangunan ini berasal dari 

sinar terang langit, dengan tujuan untuk menghemat energi listrik pada 

lampu. Hal ini disiasati dengan cara : 

 Pencahayaan menggunakan skylight  

Pencahayaan inti memanfaatkan atap sebagai jalan masuknya cahaya ke 

dalam bangunan. Pencahayaan ini menggunakan material-material seperti 

polycarbonate, kaca, glassblock, maupun zinc. Pencahayaan melalui 

skylight tidak mempengaruhi orientasi bangunan dan plotting bangunan.  

 Pencahayaan Menggunakan Bukaan Dinding  
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Pencahayaan ini memanfaatkan buakaan-bukaan yang diletakan pada 

dinding sebagai jalan masuknya cahaya alami ke dalam bangunan. 

Penerapaan bukaan-bukaan pada dinding ini mempengarui orientasi 

bagunan, yang disebabkan arah datangnya sinar yang berasal dari 

matahari yang terbit dan tenggelam dari arah yang berlawanan.  

Selain itu juga pemanfaatan pencahayaan alami memiliki beberapa 

masalah dalam pengaplikasiannya, dan berikut merupakan beberapa 

pemecahan masalah, yaitu :  

 Penggunaaan sun shading / clading sebagai oenghalang dengan 

penonjolan bidang atau teritisan pada bukaan/cahaya masuk  

 Pengaplikasian teknik oemantulan pada permukaan bidang kerja sebagai 

elemen estetis pada interior bangunan 

 Pencahayaan Buatan  

Pencahayaan buatan biasanya diberikan pada ruangan yang sukar untuk 

menerima cahaya alami secara langsung attau bertujuan untuk 

mengantisipasi apabila bangunan tersebut kekurangan energi cahaya. 

Terdapat ruangan-ruangan khusus yang memiliki standard pencahayaan 

untuk kegiatannya yang di lakukan di ruangan tersebut.   

Terdapat berbagai macam faktor dalam penggunaan pencahayaan buatan 

pada bangunan, antara lain :  

 Untuk bangunan yang berada di negara yang memiliki 4 musim akan 

sangat mempengaruhi iklim di dalam bangunan apabila bangunan terlalu 
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banyak bukaan sehingga diperlukan pencahayaan buaan di dalam 

bangunan. 

 Pemilihan efek dalam pencahayaan buatan akan memberikan suasana 

yang berbeda untuk estetika pada setiap sudut ruang.  

Beberapa jenis lampu yang dapat digunakan untuk bangunan ini : 

 Lampu LED (Light Emitting Diode) 

Merupakan lampu yang memancarkan cahaya namun tidak menghasilkan 

banyak panas. Lampu ini juga merupakan lampu yang paling hemat 

energi dan relatif memiliki umur yang panjang.  

 

Gambar 91. Lampu LED 

Sumber: http://solarsuryaindonesia.com/catalog/lampu-led 

 

 Lampu TL/ Fluorescent Lamp 

Lampu ini dikenal sebagai lampu neon ini memiliki tingkat luminasi yang 

cukup tinggi. Secara umum lampu ini sering digunakan untuk ruang servis.  
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Gambar 92. Lampu TL 

Sumber: http://indolampuled.blogspot.co.id/2012/12/sekilas-tentang-lampu.html 

 

 Lampu Soft Light (SL)/ Essential Lamp 

Merupakan modifikasi dari jenis lampu TL yang lebih efisien, dan memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan lampu TL dari segi bentik dan pancaran 

cahaya yang lebih soft.  

3.2.2.7. Sistem penanggulan kebakaran 

Sistem pasif : 

• Pemilihan material bangungan yang mampu bertahan terhadap api 

dan aman bagi pernafasan jika bahan itu terbakar. 

• Terdapat lajur darurat yang dapat dengan mudah dijangkau oleh 

penghuni serta dilengkapi petunjuk yang menyala dalam kegelapan untuk 

memudahkan evakuasi dan pencarisan saat terjadi keadaan darurat. 

Sistem Aktif : 

• Bangunan dilengkapi dengan Fire Alarm ,APAR (Alat Pemadam Api 

Ringan), Smoke Detector, dan Fire Sprinkler 

• Area Outdoor dilengkapi dengan fire Hydrant di beberapa titik yang 

mudah dijaukau oleh pemadam kebakaran 
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Sistem Keamanan 

Sistem keamanan bangunan yang digunakan untuk bangunan  

Yaitu sistem keamanan yang mengandalkan teknologi untuk melakukan 

pengawasan baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan, berua 

penggunaan teknoligi CCTV. Kamera ini dipasang di plafond-palafond 

pada dalam bangunan dan pada tiang-ting untuk bagian luar bangunan, 

kamera ini terhubung denganlayar security yang akan dipantai secara 24 

jam oleh petugas yang menjaga.  

 

Gambar 93. Sistem kerja CCTV 

Sumber: http://splfireandsecurity.co.uk/cctv-bedfordshire/ 
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3.2.2.8. Sistem penangkan petir  

• Sistem Penangkal Petir Konvensional 

Menggunakan penangkal petir dengan sistem Konvensional, penangkal 

petir ini merupakan penangkal yang umum dijumpai selain pemasanganya 

mudah harga juga terjangkau karena hanya memerlukan dibeberapa titik 

dikarenakan radiusnya yang lebih besar dibandingkan Faraday. 

Penangkal petir ini bisa digunakan untuk bangunan dengan penutup atap 

berupa genteng maupun bitumen sehingga mungkin untuk pemasanganya 

pada bangunan sekolah asrama ini. 

• Sistem Penangkal Petir Faraday (Dak Beton) 

Menggunakan sistem penangkal petir Faraday Cage karena bangunan ini 

merupakan bangunan yang memiliki cakupan yang cukup luas, oleh 

karena itu untuk mencakup radius bangunan yang luas menggunakan 

sistem penangkal petir Faraday. Penangkal petir Faraday ini merupakan 

penangkal petir yang mengelilingi bangunan dengan titik-titik penangkal 

petir sekisar 20 meter dengan tinggi ½ meter.  

3.2.3. Studi Pemanfaatan Teknologi 

a. Rainwater treatment 

Menampung air hujan yang jatuh di area lingkungan sekolah asrama 

kedalam sebuah tangki yang kemudian akan difilterisasi untuk 

memisahkan air dengan partikel debu dan kotoran  sehingga air ini dapat  

digunakan kembali. 
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gambar 94 : rainwater treatment 

sumber : vanislewater.com 

b. Greywater treatment 

Air limbah mandi, mencuci baju dan piring yang telah melewati tahap 

treatment  melalui bio-filter ditampung di dalam bak penampungan dan 

dapat digunakan kembali untuk menyirami tanaman atau untuk flush toilet. 

Sisa penyaringan dibuang ke saluran kota setelah disaring terlebih dahulu. 
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gambar 95 : greywater treatment 

sumber : greywater.com 

3.3. Analisa Pemilihan Lokasi  

 Kecamatan Semarang Utara 

 

gambar 96 : semarang utara 

Sumber : lokanesia.com 
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Batas : 

-utara : laut Jawa 

-barat : semarang barat 

-selatan : semarang tengah 

-timur : semarang timur 

Kondisi tapak : 

-karena dekat laut dan daerah tambak, tanah pada daerah ini kondisinya 

kurang baik, sehingga tanah kerasnya cukup dalam 

-banyak daerah yang mudah terkena banjir pada saat musim hujan. 

-berada pada daerah perumahan (tanah mas) 

Studi kekuatan alam  

Iklim : suhu lebih rendah dari daerah perbukitan dan pada siang hari 

panas matahari sangat terasa. 

Ekologi : didominasi oleh perumahan tanah mas dan adanya daerah 

pelabuhan. 

Wilayah :merupakan wilayah cukup padat penduduk 

Studi kekuatan buatan 

m  

n Dasar Bangunan : 60%  
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Koefisien Lantai Bangunan : 3.0 

 lantai  

(Sumber : RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2013)  

View : daerah perbukitan dari kota atas 

Topografi dan bentang alam : daerah dengan garis kontur datar dan 

landai. 

Air : dapat menggunakan sumur artetis dan terdapat air yang dikelola oleh 

pemerintah (PDAM) 

Studi Amenitas Buatan 

Jaringan Urban: akses berupa jalan arteri sekunder 

Prasarana dan utilitas tersedia dengan baik. 

Table 18 : potensi dan kendala lokasi di Semarang Utara 

Sumber : analisa peibadi 

Potensi  Kendala  

- dekat dengan area perumahan 

- merupakan pusat dari anak-anak 

terlanttar 

 

- Kondisi tanah lahan yang kurang 

baik 

- kondisi lingkungan sekitar yang 

banyak daerah kumuhnya. 

- kondisi tanah yang sering banjir di 

saat musim penghujan. 
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 kecamatan Semarang Barat 

 

gambar 97 : peta kots Semarang Barat 

sumber : lokanesia.com 

Batas : 

-utara : laut Jawa 

-barat :tugu  

-selatan : gajahmungkung 

-timur : semarang utara 

Kondisi tapak : 

 - merupakan daerah yang tanahnya berkontur landai hingga datar. 

- berada pada daerah perumahan (puri) 

Studi kekuatan alam  
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Iklim : suhu lebih rendah dari daerah perbukitan dan pada siang hari 

panas matahari sangat terasa. 

Ekologi : didominasi oleh perumahan puri dan adanya fasilitas publik yang 

memadai. 

Wilayah :merupakan wilayah cukup padat penduduk 

Studi kekuatan buatan 

m  

50%  

Koefisien Lantai Bangunan : 1.5 

3 lantai  

(Sumber : RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2013)  

View : daerah perbukitan dari kota atas 

Topografi dan bentang alam : daerah dengan garis kontur datar dan 

landai. 

Air : dapat menggunakan sumur artetis dan terdapat air yang dikelola oleh 

pemerintah (PDAM) 

Studi Amenitas Buatan 

Jaringan Urban: akses berupa jalan lokal sekunder 

Prasarana dan utilitas tersedia dengan baik. 
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Table 19 : potensi dan kendala lokasi di Semarang Barat 

Sumber : analisa peibadi 

Potensi  Kendala  

- dekat dengan area perumahan 

- dekat dengan pusat dari anak-

anak terlanttar 

- kondisi lingkungan yang tenang 

- Kondisi tanah lahan yang kurang 

baik namun tanah tidak bergerak 

 

Matriks pemilihan lokasi 

Table 20 : matriks pemilihan lokasi 

Sumber : analisa pribadi 

Kriteria  Alternatif 1 

Semarang utara 

Alternatif 2 

Semarang barat 

Lokasi strategis Lokasi strategis di jalan 

besar dan berada pada 

pusat anak-anak terlantar 

Lokasi strategis dekat 

dengan gereja 

Lingkungan 

tenang 

Lingkungan tenang 

namun rawan kriminalitas 

pada malam hari 

Lingkungan tenang karena 

dekat dengan perumahan. 

topografi Permukaan tanah datar  Permukaan tanah datar 

Utilitas • air listrik telfon dan 

internet dalam jaringan 

• air listrik telfon dan 

internet dalam jaringan 
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• Kondisi jalan dan 

penerangan buruk 

• Kondisi jalan dan 

Penerangan kurang baik 

Potensi  Daerah yang sudah lama 

tidak berkembang dan 

kurang terawat 

Daerah yang 

berpontensial berkembang 

dengan adanya 

pembangunan bandara 

internasional yang baru 

lokasinya semakin dekat 

dengan lokasi tapak 

Fasilitas 

penunjang 

Kurangnya fasilitas-

fasilitas penunjang 

Fasilitas penunjang dekat 

ruko, gereja, sekolah, 

resto-resto, PRPP, 

supermarket 

Berdasarkan tabel di atas, tapak yang terpilih untuk projek Sekolah Dasar 

Kristen Berasrama untuk Anak-anak Terlantar adalah di daerah 

Seamarang Barat 

Lokasi Tapak 

Alternatif 1 

Jalan Mpu Tantular, Semarang Utara 
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gambar 98 : peta alternatif 1 

sumber : dokumen pribadi 

batas tapak : 

utara : rumah warga 

timur : rumah warga 

selatan : pabrik  

barat : Jalan Mpu Tantular 

dengan ketentuan KDB 60 %, maksimal bangunan 5 lantai dan KLB 3.0 

lingkungan sekitar tapak : 
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gambar 99 : rumah warga yang terbengkalai 

sumber : street view googlemap.com 

 

gambar 100 : jalan mpu tantular 

sumber : street view googlemap.com 

 

gambar 101 : kampung rumah warga 

sumber : street view googlemap.com 
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gambar 102 : pabrik yang berbatasan dengan tapak 

sumber : street view googlemap.com 

Table 21 : potensi kendala tapak 1 

Sumber : analisa pribadi 

Potensi  Kendala  

Tenang 

Jalan yang lebar 

Tapak yang datar 

Sedikitnya fasilitas umum di sekitar 

lokasi 

Lokasi yang tidak berkembang 

Lingkunan yang kumuh 

 

Alternatif 2 

Jalan Marina Raya, Semarang Barat 

Batas tapak: 

Utara : perumahan Royal Family 

Timur : lahan kosong 

Selatan : lahan kosong 
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Barat : Jalan Marina Raya 

Luas lahan 16600 m2 

 

gambar 103 : peta tapak alternatif 2 

sumber : dokumen pribadi 

dengan ketentuan KDB 50 %, maksimal bangunan 3 lantai dan KLB 1.5 

lingkungan sekitar tapak : 
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gambar 104 ; jalan marina raya 

sumber : street view googlemap.com 

 

gambar 105 : jalan gang kecil; 

sumber : street view googlemap.com 

 

gambar 106 : royal family perumahan 

sumber : street view googlemap.com 
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Table 22 : potensi dan kendala tapak 2 

Sumber ; analisa ppribadi 

Potensi  Kendala 

Tenang 

Area perumahan 

Dekat dengan gereja 

Jauh dari kebisingan kota 

Jalan akses yang lebar 

Dekat dengan supermaket 

Dekat dengan sekolah nasima dan 

kristamira 

Dekat dengan laut sehingga ada 

kemungkinan banjir namun sangat 

jarang terkena banjir. 

 

 

Matriks pemilihan tapak 

kriteria bobot Alternatif 1 Alternatif 2 

Lokasi strategis 30 15 25 

Lingkungan 

tenang 

20 20 20 

Topografi 20 20 20 

Utilitas 20 10 15 

Potensi kawasan 10 5 10 

total 100 70 90 

Berdasarkan tabel diatas maka tapak yang terpilih unutk projek ini adalah 

tapak alternatif 2 di Jalan Marina Raya, Semarang Barat. 


