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BAB IV  

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1  Konsep Program 

4.1.1  Aspek Citra / Performance Arsitektural 

Citra yang ingin dibangun adalah bangunan pendidikan yang memiliki 

karakter arsitektur yang iconic serta nyaman dan mendukung bagi 

kegiatan pembelajaran. Keselarasan dengan bangunan sekitar juga perlu 

diperhatikan, sehingga dapat saling mendukung dengan bangunan 

lainnya. Pada pengelohanan tapak nya digunakan material atau warna 

yang berkaitan dengan unsur alam sehingga memberikan kesan nyaman 

serta asri. Pada eksteriornya yang ingin ditonjolkan adalah pengolahan 

bentuk yang dinamis serta fasad dengan sentuhan material yang ekologis. 

Pada interiornya menampilkan tata ruang yang rapi dengan space yang 

luas, sesuai karakter chef yang disiplin namun tetap dalam suasana 

pembelajaran yang nyaman dan kondusif.  

4.1.2. Aspek Fungsi 

Bangunan ini merupakan bangunan pendidikan yang memberikan fasilitas 

pendidikan dasar. Sekolah asrama ini memberikan fasilitas asrama. Hal ini 

perlu diperhatikan pengadaan dan perawatannya sehingga keselamatan 

penggunanya terjamin.   
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4.1.3. Aspek Teknologi 

Penggunaan teknoogi pada sistem bangunan difokuskan untuk 

mendukung fungsi dari edukasi anak. Penyelenggaraan peralatan dengan 

teknologi baru diharapkan mampu mendukung proses belajar mengajar 

dan produktivitas anak. Teknologi bangunan yang diterapkan adalah 

penataan dan pengoptimalan pencahayaan serta penghawaan alami yag 

mampu mendukung kegiatan. Serta teknologi pengolahan limbah air cuci 

serta pemanfaatan air hujan.   

4.2  Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Sekolah asrama ini dibangun sebagai sarana pendidikan di kota 

Semarang, dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Memberikan tempat tinggal bagi anak-anak terlantar 

2. Memberikan kehidupan yang layak dan mengayomi anak-anak 

terlantar 

3. Memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak terlantar 

4. Memberikan dasar cinta bahwa anak-anak terlantar sangat disayangi 

Tuhan dan menjadikan mereka pribadi yang mengenal Tuhan 

5. Mendukung dan memfasilitasi anak-anak untuk berkarya 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

a. Aktivitas pelaku 

Pada bangunan, aktivitas pelaku mempengaruhi penataan dan jenis ruang 

yang dibutuhkan serta sirkulasi ruang yang akan dirancang. 
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b. Persyaratan ruang 

Persyaratan ruang didapatkan dari studi literatur dan analisis data 

sehingga sesuai dengan aktifitas pelaku di dalam bangunan dan 

memberikan ruang yang nyaman bagi pelaku untuk beraktivitas di 

dalamnya.  

c. Kondisi, potensi, dan kendala pada lingkungan 

Respon terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu penentu dari 

perancangan bangunan sekolah, baik dari keadaan tapak, kondisi jalan, 

kepadatan lingkungan dan bangunan sekitar. Desain bangunan sedapat 

mungkin menyesuaikan dengan lingkungan sekitar sehingga dapat 

diterima oleh lingkungan sekitarnya dan tidak memberikan dampak yang 

negatif. 

4.2.3. Faktor Pesyaratan Perancangan 

a. Peryaratan Arsitektur 

- terjalinnya hubungan ruang yang mendukung setiap kegiatan anak-anak 

baik disekolah maupun di dalam asrama 

- terciptanya suasana yang tenang namun kondusif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

- pada tiap unit asrama adanya kenyamanan termal dan sosialisasi antar 

sesama 

- arsitektur yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya 

- memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan funsi bangunan 

b. persyaratan Bangunan 
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- bangunan dengan struktur bertingkat rendah 

- sistem utilitas yang sesuai dengan asrama 

- material bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan 

- sistem pencahayaan dan penghawaan yang optimal pada ruang kelas 

untuk proses belajar mengajar. 

c. persyaratan lingkungan  

- menyesuaikan dengan tata aturan dan regulasi lahan 

- dapat terjangkau jaringan air bersih, listrik, telepon, saluran air kotor, 

internet 

- aksesiblitas yang mudah 

4.3.   Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan  

4.3.1. program kegiatan  

a. perhitungan luas bangunan 

table 23 : perhitungan luas bangunan 

sumber : analisa pribadi 

sekolah 

1.  Ruang kelas 1080 m2 

2. Ruang guru 150 m2 

3. Ruang kepala sekolah dan wakil kepala 

sekolah 

15 m2 

4. r. administrasi 53.5 m2 

5. r. komputer 56 m2 
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6. r. rapat 76 m2 

7. kantin 498.4 m2 

8. r. tamu 12 m2 

9. koprasi 32.5 m2 

10. Toilet dan janitor 156 m2 

11. r. security 16 m2 

12. perpustakaan 277.5 m2 

13. UKS 48 m2 

14. r. ibadah 288 m2 

15. gudang 12 m2 

Total area 2770.9 m2 

Total ditambah sirkulasi 20% 3325 m2 

Asrama (perhitungan tiap cottage) total cottage 30 buah 

1. Kamar tidur anak 72 m2 

2. Kamar mandi 7.5 m2 

3. Ruang makan 10.5 m2 

4. dapur 18.4 m2 

5. Kamar tidur pamong 17.5 m2 

6. r. keluarga 24 m2 

7. Tempat cuci jemur 39 m2 

8. gudang 12 m2 

 jumlah 209 m2 
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 Total ditambah sirkulasi 241.1 m2 

jumlah total luasan bangunan asrama = 30 x 241.1 = 7233 m2 

Outdoor 

1. Lapangan olahraga 627.84 m2 

2. Tempat bermain 104.4 m2 

3. Area komunal belajar 48 m2 

4. r. genset dan ME 36 m2 

5.  aula 420 m2 

6.  parkir 550 m2 

Total = 1786 m2 

Total ditambah sirkulasi = 2143.2 m2 

 

b. Hasil pehitungan luas lahan 

Total luas bangunan = 12701 m2 

KLB = 1.5 

KDB = 50% 

Diasumsikan untuk bangunan sekolah yang bertingkat lantai 1 60 % dari 

total luas bangunan sekolah.  

Luas lantai dasar sekolah = 60% x 3325 m2 = 1995 m2 

Sirkulasi 40 % (sirkulasi antar bangunan dan taman) 

= (1995 + 7233 + 2143) x 40 % 
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=4548.4 m2 

Total luas kebutuhan tapak 

= 1995 + 7233 + 2143 + 4548 

= 15919.4 m2 

4.3.2. sistem struktur dan enclusure 

Struktur 

Menggunakan sistem struktur rangka. 

- pondasi 

Penggunakan sistem pondasi footplat dan bila diperlukan menggunakan 

pondasi bor pile pada bangunan sekolah yang lebih dari 1 lantai hingga 3 

lantai. 

- atap 

Menggunakan atap beton, roof top, atap baja dan bila diperlukan 

menggunakan space truss / space frame. Serta menggunakan pergola 

untuk tambahan estetika. 

Enclousure 

- lantai 

Menggunakan penutup lantai keramik, karpet untuk beberapa ruang yang 

dirasa perlu menggunakan karpet, serta parquet. Beberapa ruangan tidak 
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menggunakan penutup lantai, jadi exposed cement yang merupaka eco-

material. 

- dinding 

Menggunakan batu bata serta partisi pada beberapa ruang. Dinding bata 

yang dicat menggunakan cat yang anti kotor, sehingga anak-anak boleh 

mencoret-coret dinding untuk mengasah kreatifitas mereka namun dengan 

mudah dapat dihapus dengan kain basah. 

- plafon 

Menggunakan plafon gypsum dan kalsiboard yang mudah 

pemasangannya dan simple. 

- penutup atap 

Menggunakan penutup atap genteng keramik. 

4.3.3. program sistem utilitas 

- sumber air bersih dari sumur artetis dan pengolahan kembali air hujan 

- sumber listrik dari PLN dan genset bila saat lampu mati 

- pemisahan sampah organik dan anorganik agar sampah dapat diolah 

kembali 

- Jaringan telpon dari telkom 

- adanya sistem pengamanan kebakaran seperti APAR, fire hydrant, fire 

alarm, smoke detector 



185 

- menggunakan sitem penangkal petir yang berfungsi untuk melindungi 

bangunan dari ancaman petir dalam skala radius.  

- memanfaatkan energi sinar matahari yaitu cahayanya masuk ke dalam 

ruang-ruang sehingga pada pagi dan siang hari tidak memerlukan energi 

lampu. 

- memanfaatkan penghawaan alami dengan bukaan-bukaan yang banyak 

sehingga sirkulasi udara di dalam bangunan nyaman dibantu dengan AC 

buatan. 

4.3.4. program lokasi tapak 

Lokasi tapak berada di Jalan Marina Raya, Semarang dengan 

karakterisktik : 

- tapak datar tanpa kontur 

- berada di dekat pantai, laut 

- dekat dengan bandara Ahmad Yani 

- suana lingkungan yang tenang, suasana perumahan 

- tapak dekat dengan gereja dan supermarket serta sekolah lainnya. 

Pemilihan tanaman dalam tapak untuk projek ini : 
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table 24 : jenis vegetasi 

sumber : analisa pribadi 

Jenis vegetasi dekripsi 

Vegetasi peneduh 

Pohon ketapang  

 

Merupakan tumbuhan asli 

Asia Tenggara dan cukup 

banyak digunakan sebagai 

peneduh karena  tajuknya  

yang lebar dan daunnya yang 

tidak mudah rontok. 

Pohon mahoni 

 

Dapat mengurangi polusi udara 

sekitar 47% - 69% sehingga disebut 

sebagai pohon pelindung sekaligus 

filter udara dan daerah tangkapan 

air. Daunnya menyerap  polutan  di 

sekitarnya. Saat hujan turun, tanah 

dan akar akan mengikat air yang  

jatuh sehingga  menjadi cadangan 

air. 

Vegetasi penghias 

Palem raja Disebut juga Royal Palm dan 

memiliki bentuk  
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yang menawan dengan batangnya 

yang kokoh dan daunnya 

yang  hijau sepanjang 2 

hingga 3 meter. 

Tanaman pucuk merah 

 

 

Syzygium oleana merupakan 

tanaman hias dengan ciri 

khas daunnya yang merah 

pada bagian pucuk. Tanaman 

ini cukup banyak ditemui di 

banyak  empat sebagai  penghias. 

Bougenville Rambat 

 

Merupakan  tanaman  berbunga 

yang dapat digunakan sebagai 

penghias tapak. Cara  tumbuhnya  

adalah merambat sehingga perlu 

disediakan media rambat. 

rumput 

Rumput Gajah Mini Digunakan sebagai soft 
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material karena mudah 

tumbuh dalam kondisi apa 

saja dan perawatannya tidak 

sulit. 

 

 

  


