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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 
 

3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1. Studi Aktifitas 

a. Pengelompokan Pelaku 

Pelaku pada projek Bangunan Klenteng di Ketapang ini terbagi 

menjadi dua kelompok, yaitu : 

1) Pengunjung, terdiri dari : Umat, Wisatawan, Peserta, Tamu, dan 

VIP. 

2) Pengelola, terdiri dari : Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Wakil 

sekretaris, Bendahara, Wakil bendahara, dan Pengurus klenteng 

yang terbagi menjadi 10 divisi : pelayanan umat, konsumsi, 

personalia, dana usaha dan gedung, sarana dan transportasi, 

perlengkapan, pemuda dan olahraga, penilik, servis, dan 

keamanan. 

b. Kategorisasi Aktifitas 

Aktifitas pada projek Bangunan Klenteng di Ketapang ini terbagi 

menjadi empat kategori, yaitu : 

1) Aktifitas utama; berupa kegiatan beribadah / sembahyang, 

kebaktian, dan meramal nasib. 

2) Aktifitas penunjang; meliputi kegiatan rekreasi / wisata, kegiatan 

akademis (latihan atraksi barongsai, bela diri wing chun, belajar 

bahasan mandarin, kaligrafi, dsb), serta kegiatan jual-beli. 
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3) Aktifitas pengelola; meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

pengelola dalam mengurus klenteng. 

4) Aktifitas servis; merupakan aktiftas pendukung yang dapat 

mendukung kegiatan yang sedang berlangsung. 

c. Pola Kegiatan 

Berikut merupakan pola kegiatan dari para pelaku pengguna 

bangunan klenteng : 

1) Umat 

Pola kegiatan umat adalah sebagai berikut : 

 
Diagram 3.  1. Pola Kegiatan Umat 

Sumber : analisis pribadi 

Kegiatan ibadah umat di klenteng bersifat pribadi dan non-

institusional. Berbeda dengan agama lain yang memiliki jadwal 

ibadah tertentu dan beribadah bersama-sama, umat klenteng 

dapat beribadah sendiri tanpa terikat jadwal. 

Tata ibadah umat yang berdoa pada klenteng bersifat lebih 

fleksibel, yaitu sebagai berikut : (lihat gambar 3.2.) 

1) Datang, mencuci tangan, membeli hio/lilin/kertas sembahyang, 

berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada dewa San Guan Da Di, 

berdoa kepada dewa utama. 
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2) Setelah melakukan kegiatan 1) yang merupakan kegiatan rutin 

saat ibadah, umat bebas berkegiatan sesuai 

keperluan/keinginan, seperti : 

2a) Berdoa urut kepada semua dewa-dewi, membakar kertas 

sembahyang, kemudian melakukan aktivitas lain dan 

pulang. 

2b) Berdoa kepada satu dewa yang dituju, meramal nasib, 

kemudian melakukan aktivitas lain ataupun pulang. 

2c) Setelah berdoa pada dewa utama, kemudian membakar 

kertas sembahyang, melakukan aktivitas lain dan pulang. 

2d) Setelah berdoa pada dewa utama sambil meramal nasib 

(ciam si / pwa pwee), meminta penjelasan dan kertas 

jawaban ramalan, melakukan aktivitas lain, lalu pulang. 

2e) Berdoa kepada beberapa dewa-dewi lainnya yang 

diinginkan, kemudian pulang. 

2f) Setelah berdoa pada dewa utama, langsung pulang, atau 

melakukan aktivitas lainnya dulu baru pulang. 

 
Gambar 3. 1. Pola Kegiatan Ibadah Umat 

Sumber : analisis pribadi 
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Keterangan : 

1 = mencuci tangan 

2 = membeli hio / lilin / kertas 

sembahyang 

3 = berdoa pada 

Tuhan/Langit 

4 = berdoa pada dewa San 

Guan Da Di 

5 = berdoa pada dewa utama 

6 – 12 = berdoa pada dewa 

lainnya, meramal ciam 

si / poa pwee 

13 = membakar kertas 

sembahyang 

14 = meminta penjelasan 

ramalan 

15 = melakukan aktivitas lainnya 

(mengikuti perayaan, melihat 

atraksi naga, bersosialisasi, 

makan, dsb) 

16  Pulang 

 

→ Kegiatan 1) 

→ Kegiatan 2a) 

→ Kegiatan 2b) 

→ Kegiatan 2c) 

→ Kegiatan 2d) 

→ Kegiatan 2e) 

→ Kegiatan 2f)

 
Dari penjelasan pola kegiatan ibadah umat di atas, dapat 

diketahui bahwa sirkulasi umat pada klenteng tidak berurutan dan 

tidak teratur. Oleh karena itu, dibutuhkan sirkulasi yang cukup luas 

agar umat dapat melakukan kegiatan dengan leluasa. 

 
2) Wisatawan 

Pola kegiatan wisatawan adalah sebagai berikut : 

 

Diagram 3.  2. Pola Kegiatan Wisatawan 
Sumber : analisis pribadi 
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3) Peserta 

Pola kegiatan peserta adalah sebagai berikut : 

 
Diagram 3.  3. Pola Kegiatan Peserta 

Sumber : dokumen pribadi 

4) Tamu 

Pola kegiatan tamu adalah sebagai berikut : 

 
Diagram 3.  4. Pola Kegiatan Tamu 

Sumber : dokumen pribadi 

5) VIP 

Pola kegiatan VIP adalah sebagai berikut (diagram 3.5) : 

 

 
Diagram 3.  5. Pola Kegiatan VIP 

Sumber : dokumen pribadi 
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6) Pengelola 

Pola kegiatan pengelola adalah sebagai berikut : 

 
Diagram 3.  6. Pola Kegiatan Pengelola 

Sumber : dokumen pribadi 

 
Adapun agenda kegiatan dan rutinitas pelaku dari projek Klenteng 

di Ketapang ini ditunjukkan oleh tabel berikut : 

Tabel 3. 1. Jadwal Harian pada Klenteng 
Sumber : analisis pribadi 

Hari / tanggal Waktu Kegiatan 

Setiap hari 

05.00 

-Membuka klenteng 
-Menyiapkan dan menyiapkan 
sesajian teh, buah-buahan, dsb 
di meja altar dewa. 
-Bersih-bersih ruangan, meja 
altar, altar dewa, dsb 

06.00 
Membunyikan tambur dan 
genta 

16.00 

-Latihan Wing Chun 
-Latihan pentas seni dan tari* 
-Latihan atraksi naga dan 
barongsai* 
 
*latihan dilakukan hanya ketika 
akan mengisi perayaan 

17.00 
Bersih-bersih ruangan, meja 
altar, altar dewa, dsb 

22.00 

-Mematikan semua lilin dan 
lentera (mengantisipasi 
terjadinya kebakaran) 
-Menutup klenteng 

Minggu 
10.00 Kelas bahasa Mandarin  

12.00 
Kelas kebudayaan Tionghoa 
(kaligrafi, 
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Setiap bulan 
tanggal 1 dan 15 

penanggalan kalender 
China 

Jam 
operasional 

klenteng 
Sembahyang 

 

Tabel 3. 2. Jadwal Ritual Tahunan pada Klenteng 
Sumber : analisis pribadi 

Bulan Tanggal Keterangan Kegiatan 

Setiap 
bulan 

1 Sembahyang kepada 
Tuhan/Langit dan Dewa-
Dewi 

Sembahyang Ce It 

15 Sembahyang Cap Go 

1 1 
-Hari pertama perayaan 
tahun baru Imlek 
-Awal musim semi 

Tahun Baru Imlek  

Chun Jie 春节 

1 2 

-Sembahyang kepada 
dewa bumi Hok Tek 
Ceng Sin 
-Awal tanam bagi petani 

Sembahyang Tou Ya 

頭牙 

1 4 
Menyambut Dewa Dapur 
kembali ke bumi 

Upacara Jie Shen 接神 

1 15 

-Hari terakhir perayaan 
tahun baru Imlek 
-Hari penutup festival 
awal musim semi 

Cap Go Meh 

1 15 

Hari ulang tahun Tian 
Guan dewa penguasa 
langit1, sembahyang 
meminta berkah 

Tian Guan Se-jit 

2 1 
Hari raya memperingati 
kelahiran dewa matahari 

Ri Shen Se-jit 

2 2 
Hari raya memperingati 
kelahiran dewa bumi 

Hok Tek Ceng Sin Se-
jit / sembahyang Ya Li 

3 20 
Hari raya memperingati 
dewi pelingdung 
kelahiran 

Zhu Sheng Niang 
Niang Se-jit 

5 4 Ziarah makam leluhur 
Festival Cheng Beng 

Qing Min Jie 清明节 

5 5 
Dikenal juga dengan hari 
festival Bak Cang 

Festival Peh Cun 

Duan Wu Jie 端午节 

6 6 
-Harapan panen berhasil 
-Sembayang kepada 
Hok Tek Ceng Sin 

Sembahyang Zhong 

Ya 中牙 

6 24 
Hari raya memperingati 
ulang tahun Guan Gong 

Guan Gong Se-jit 

                                            
1 Dewa Penguasa Langit / Tian Guan 天官, salah satu dari tiga pejabat San Guan Da Di, 

menguasai peredaran mataahari, bulan, bintang, hawa udara, dll benda semesta 
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7 1 
Pintu alam baka / neraka 
dibuka 

Kai Men 开门 

Hari pertama Bulan 
Hantu2 

7 7 
-Hari Valentine versi 
China 

Hari Qi Xi 

七夕节 

7 15 

-Puncak perayaan bulan 
hantu 
-Sembahyang pada 
leluhur, membakar 
kertas sembahyang 

Festival Hantu Lapar / 
Ulambana 

Zhong Yuan Jie 中元节 

Hari lahir Di Guan / 
dewa penguasa bumi3, 
sembahyang meminta 
pengampunan dosa 

Di Guan Se-jit 

7 30 
Penutupan pintu alam 
baka / neraka 

Guan Men关门 

Hari terakhir Bulan 
Hantu 

8 15 
-Festival Musim Gugur 
-Hari raya memperingati 
dewi Bulan 

Festival Zhong Qiu 

9 9 
Perayaan hari Lanjut 
Usia 

Festival Chong Yang  

重阳节 

10 15 

Hari ulang tahun Shui 
Guan dewa penguasa 
air4, sembahyang 
meminta tolak bencana 

Shui Guan Se-jit 

11 - 

-Perayaan puncak 
musim dingin 
(biasanya jatuh pada 
tanggal 21 atau 22 
Desember kalender 
Masehi) 

Festival Dong Zhi  

冬至节 

12 16 
Sembahyang penutup 
kepada dewa bumi Hok 
Tek Ceng Sin 

Sembahyang Wei Ya 

尾牙 

12 24 

Sembahyang mengantar 
Dewa Dapur Zao Shen 

灶神 naik ke surga 

Upacara Song Shen  

送神 

Keterangan: penanggalan berdasarkan kalender China 

 

 

                                            
2 Bulan Hantu jatuh pada bulan 7 penanggalan Imlek, bulan dimana semua pintu neraka terbuka 
dan roh-roh orang meninggal akan keluar menuju dunia manusia 
3 Dewa Penguasa Bumi / Di Guan 地官, salah satu dari tiga pejabat San Guan Da Di, berkuasa 

atas terciptanya semua yang ada di dunia 
4 Dewa Penguasa Air / Shui Guan 水官, salah satu dari tiga pejabat San Guan Da Di, 

menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan air 
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d. Pendekatan Jumlah Pelaku 

Jumlah pelaku pada projek klenteng ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu : 

1) Klenteng umum dan wisata religius 

Bangunan Klenteng sebagai tempat ibadah agama China 

terbagi menjadi dua kategori, yaitu klenteng umum dan klenteng 

khusus. Projek Klenteng di Ketapang ini termasuk klenteng kategori 

umum, dimana klenteng ini terbuka untuk umum untuk berbagai 

lapisan masyarakat. Selain itu, projek Klenteng di Ketapang ini juga 

berfungsi sebagai tempat wisata religius.  

Sehingga, tidak hanya penganut agama China dan keturunan 

Tionghoa saja yang datang ke klenteng. Masyarakat agama dan etnis 

lain juga dipersilahkan datang ke klenteng ini, dengan berbagai tujuan 

seperti ibadah, wisata, maupun edukasi.  

2) Jadwal acara (ibadah/perayaan) 

Ibadah klenteng bersifat individu dan fleksibel dimana 

seseorang dapat sembahyang kapanpun ia mau. Tidak seperti 

bangunan ibadah lainnya seperti gereja atau masjid yang memiliki 

jadwal ibadah tertentu, bangunan klenteng tidak memiliki jadwal 

ibadah yang pasti. Kecuali untuk perayaan hari besar, biasanya 

terdapat jam-jam tertentu dimana ritual perayaan dilakukan. 

Saat perayaan hari besar, klenteng biasanya mengadakan 

acara perayaan dan kerap banyak dikunjungi oleh masyarakat dari 

berbagai kalangan dan wilayah. Perayaan hari raya yang paling ramai 

diikuti adalah perayaan tahun baru imlek dan cap go me. 



125 
 

3) Dewa-dewi yang dipuja dan konsep roh 

Pembangunan klenteng berbeda dengan pembangunan 

tempat ibadah lainnya (misal : gereja dan masjid). Bila tempat ibadah 

lain dibangun berdasarkan pembagian umat dan lokasi, bangunan 

klenteng tidak begitu.  

Klenteng dibangun berdasarkan dewa/dewi yang dipuja, 

sehingga masing-masing klenteng biasanya memiliki dewa-dewi yang 

berbeda, atau terdapat dewa-dewi yang sama antara klenteng yang 

satu dengan klenteng lainnya. Dan walaupun terdapat dewa yang 

sama di klenteng satu dan lainnya, umat bebas memilih ingin berdoa 

di klenteng yang diinginkan.  

Hal ini dikarenakan klenteng memiliki kepercayaan yang 

berbeda. Bila agama lain mempercayai bahwa Tuhan ada dimana-

mana, sehingga kita dapat berdoa dimana saja, klenteng 

mempercayai bahwa roh dewa-dewi yang kita puja dapat berpindah. 

Pada klenteng, altar dan patung dewa-dewi dijadikan sebagai rumah 

atau tempat tinggal sementara dari roh dewa-dewi. Roh tersebut dapat 

berpindah-pindah dari altar di klenteng yang satu ke altar di klenteng 

lainnya.  

Misalnya, ketika umat berdoa atau meminta jawaban pada 

dewa di klenteng A, ia tidak mendapat jawaban atau berkat, karena 

saat itu roh dewa tidak berada di sana. Sedangkan ketika ia berdoa 

pada dewa yang sama di klenteng B, ia mendapatkan jawaban atas 

doa atau permohonannya, karena saat itu roh dewa sedang berada di 

klenteng tersebut dan mendengarkan doanya. 
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Maka dari itu, jumlah pelaku klenteng yang datang tiap harinya 

tidaklah pasti dan tidak bisa dihitung berdasarkan pembagian umat 

dan lokasi. Karena sangat memungkinkan bila terdapat umat di lokasi 

A yang datang ke klenteng di lokasi B, dikarenakan dewa yang ingin 

dipuja berada di klenteng B, ataupun karena alasan lainnya. 

 
Dikarenakan oleh pengaruh faktor-faktor tersebut di atas, 

kapasitas pelaku pada klenteng tidak pasti jumlahnya. Maka dari itu, 

pendekatan jumlah pelaku pada projek klenteng ini akan dihitung dengan 

pendekatan asumsi. Berikut uraian perhitungan jumlah pelaku pada 

projek Bangunan Klenteng di Ketapang :  

 Pengunjung 

Bangunan klenteng paling banyak dikunjungi (waktu padat) 

adalah ketika adanya perayaan atau acara. Pengunjung yang datang 

tidak hanya yang beragama Kong Hu Cu, ada juga yang beragama 

lain.  

Maka, perhitungan jumlah pengunjung yang datang pada waktu 

padat (ketika perayaan) adalah sebagai berikut (tabel 3.3) : 

Tabel 3. 3. Jumlah Pengunjung Datang 
Sumber : analisis pribadi 

No Agama 
Persentase 
pengunjung 

datang 

Jumlah 
penduduk* 

(jiwa) 

Total 
pengunjung 

datang (orang) 

1 Kong Hu Cu 80% 922 737 

2 Budha 5% 7.342 367 

3 Kepercayaan 1% 1.065 106 

4 Katolik 0.1% 153.101 154 

5 Kristen 0.1% 45.719 46 

6 Islam 0.05% 376.640 189 

Jumlah Pengunjung Datang 1.599 

*jumlah penduduk diambil dari data kependudukan tahun 2017 
(lihat tabel 2.9)   
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Maka dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung yang datang ke 

klenteng pada waktu padat adalah 1.599 orang. 

 
 Pengelola 

Asumsi perhitungan jumlah pengelola klenteng sebagai berikut : 

Tabel 3. 4. Jumlah Pengelola Klenteng 
Sumber : analisis pribadi 

No Divisi Jumlah (orang) 

1 Ketua Yayasan 1 

2 Wakil Ketua 1 

3 Sekretaris 2 

4 Bendahara 2 

5 Pelayanan umat 2 

6 Konsumsi 4 

7 Personalia 2 

8 Pemuda dan olahraga 4 

9 Dana usaha dan gedung 2 

10 Sarana dan transportasi 2 

11 Perlengkapan 4 

12 Penilik 4 

13 Servis 4 

14 Keamanan 4 

Jumlah Pengelola Klenteng 38 orang 

 
Dari perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah 

pengelola klenteng adalah sebanyak 38 orang. 

 Total pelaku 

Jumlah pengunjung datang  = 1.599 orang 

Jumlah pengelola klenteng  =      38 orang 
------------------------------------------------------------------------------- + 
      1.637 orang 

Maka, total pelaku saat perayaan pada Bangunan Klenteng di 

Ketapang adalah  sebanyak 1.637 orang.  
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Studi Banding Jumlah Pelaku 

Diasumsikan bila terdapat 60% dari area luasan klenteng yang 

dapat digunakan untuk menampung kapasitas pengunjung. 

 Klenteng Tay Kak Sie 

Klenteng Tay Kak Sie memiliki total luasan sebesar ± 2.500 m2, 

dengan kapasitas pengunjung sebanyak 1.363 orang, didapat dari 

perhitungan berikut : 

Jumlah pelaku =
60% x 2.500 m2

1.1 m2
=

1.500 m2

1.1 m2
= 1.363 orang 

 
 Klenteng Kwan Sing Bio 

Klenteng Kwan Sing Bio memiliki total luasan sebesar ± 29.000 

m2, dengan kapasitas pengunjung sebanyak 15.818 orang, didapat 

dari perhitungan berikut : 

Jumlah pelaku =
60% x 29.000 m2

1.1 m2
=

17.400 m2

1.1 m2
= 15.818 orang 

 
 Klenteng Sam Poo Kong 

Berdasarkan artikel koran Tribun Jateng tanggal 13 Februari 

2018 yang berjudul “Imlek, Pengelola Klenteng Sam Poo Kong 

Targetkan 10 Ribu Pengunjung”, Manajer Operasional Sam Poo Kong, 

Anandhita menargetkan jumlah pengunjung pada Imlek tahun 2018 ini 

adalah sebanyak sepuluh ribu orang, naik dua kali lipat dari tahun 

sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Klenteng Sam Poo Kong 

ini dapat menampung kapasitas pengunjung sebanyak 5.000 hingga 

10.000 pengunjung. 
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Berdasarkan analisis, perhitungan, dan studi banding 

mengenai jumlah pelaku pada bangunan klenteng, maka diambil 

angka dari hasil perhitungan pelaku bangunan klenteng di kota 

Ketapang yaitu sebanyak 1.637 orang yang kemudian dibulatkan 

menjadi 2.000 orang, dengan mempertimbangkan adanya 

kemungkinan pertumbuhan pelaku yang semakin meningkat dan tidak 

menurun.  

Asumsi pembagian jumlah pelaku berdasarkan fasilitas dan 

kegiatan saat perayaan berlangsung : 

20 % sembahyang      400 orang 

10 % di halaman dalam     200 orang 
 (mengantri sembahyang, bakar kertas sembahyang, dsb) 

60 % di ruang atraksi outdoor           1.200 orang 
 (mengikuti perayaan, bersosialisasi, dsb) 

5 % ruang makan dan dapur    100 orang 

5 % fasilitas lain      100 orang 
(kantor, aula serbaguna, parkir, dsb) 

 
Tata cara ibadah dalam klenteng tidak mengharuskan ibadah 

bersama, tetapi dengan ibadah pribadi dan tidak terikat waku. 

Sehingga ketika perayaan, umat dapat bergiliran untuk sembahyang. 

Kapasitas pelaku sembahyang sebanyak 400 orang, terbagi 

dalam ruang hall utama, ruang doa utama, ruang doa tambahan, dan 

halaman dalam (inner court). 

Asumsi jam operasional klenteng adalah pukul 06.00 pagi 

hingga 22.00 malam, dengan jam padat pada hari biasa adalah pukul 
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07.00-10.00 pagi dan 17.00-20.00 malam. Pada saat perayaan, jam 

padat pada sore hingga malam hari, pukul 15.00-21.00. 

 
3.1.2. Studi Fasilitas 

a. Studi Kebutuhan Ruang 

Dari analisis aktifitas pelaku yang telah dilakukan, maka dapat 

diketahui ruang dan fasilitas yang dibutuhkan, meliputi (tabel 3.5) : 

Tabel 3. 5. Pengelompokan Aktifitas dan Kebutuhan Ruang 
Sumber : dokumen pribadi 

Pelaku Aktifitas 
Kebutuhan 

Ruang 
Sifat 

Ruang 

Umat 

Datang-pulang Akses in-out tapak Publik 

Memarkirkan kendaraan Area parkir Servis 

Masuk bangunan 

Hall jalan masuk 
utama / Shan Men 

(山门) 

Semi-
publik 

Menanyakan dan 
memperoleh informasi 

Pos jaga / Ruang 
kantor 

Semi-
privat 

Beribadah / sembahyang 
Ruang 

doa 
utama 

Ruang 
doa 

tambahan 

Semi-
privat 

Mengikuti kegiatan 
keagamaan / kebaktian 

Meramal nasib 

Membaca ramalan Ruang ramalan 
Semi-
privat 

Membeli alat/bahan doa 
Toko alat bahan 

doa 
Semi-
publik 

Memberi sumbangan Ruang kantor Privat 

Membakar kertas 
sembahyang, 
bersosialisasi 

Inner court 
(halaman dalam) 

Semi-
privat 

Melihat atraksi naga, 
barongsai, wing chun 
(outdoor) 

Ruang atraksi 
outdoor 

Publik 

Mengikuti acara yang 
sedang berlangsung 
(seminar, workshop, dll) 

Aula serbaguna 
Semi-
publik Mengikuti kegiatan 

akademis (belajar 
mandarin, kaligrafi, dsb) 

Beristirahat, duduk 
bersantai 

Gazebo 
Semi-
publik 

Makan-minum Ruang makan 
Semi-
publik 
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Buang air Lavatory Servis 

Peserta 

Datang-pulang Akses in-out tapak Publik 

Memarkirkan kendaraan Area parkir Servis 

Menanyakan dan 
memperoleh informasi 

Pos jaga / Ruang 
kantor 

Semi-
privat 

Berlatih atraksi naga, 
barongsai, wing chun 

Ruang atraksi 
outdoor 

Publik 

Aktivitas muda-mudi 
klenteng 

Aula serbaguna 
Semi-
publik 

Mengikuti kegiatan 
akademis (belajar 
mandarin, kaligrafi, dsb) 

Memberi sumbangan Ruang kantor Privat 

Beristirahat, duduk 
bersantai 

Gazebo 
Semi-
publik 

Makan-minum Ruang makan 
Semi-
publik 

Buang air Lavatory Servis 

Wisatawan 

Datang-pulang Akses in-out tapak Publik 

Memarkirkan kendaraan Area parkir Servis 

Menanyakan dan 
memperoleh informasi 

Pos jaga / Ruang 
kantor 

Semi-
privat 

Melihat atraksi naga, 
barongsai, wing chun Ruang atraksi 

outdoor 
Publik 

Mengikuti acara outdoor 
yang sedang berlangsung 
Mengikuti acara indoor 
yang sedang berlangsung 

Aula 
Semi-
publik 

Memberi sumbangan Ruang kantor Privat 

Beristirahat, duduk 
bersantai 

Gazebo 
Semi-
publik 

Makan-minum Ruang makan 
Semi-
publik 

Membeli souvenir Toko souvenir 
Semi-
publik 

Buang air Lavatory Servis 

Tamu 

Datang-pulang Akses in-out tapak Publik 

Memarkirkan kendaraan Area parkir Servis 

Menanyakan dan 
memperoleh informasi 

Pos jaga / Ruang 
kantor 

Semi-
privat 

Bertemu pengelola 
Ruang tamu 

Semi-
privat 

Melakukan survei / 
wawancara 

Buang air Lavatory Servis 

VIP 

Datang-pulang Akses in-out tapak Publik 

Memarkirkan kendaraan Area parkir Servis 

Bertemu pengelola Ruang tamu 
Semi-
privat 

Memberi sumbangan Ruang kantor Privat 
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Mengikuti rapat Ruang rapat Privat 

Mengikuti atau mengisi  
acara yang sedang 
berlangsung 

Aula 

Semi-
publik 

Ruang serbaguna 

Ruang atraksi 
outdoor 

Makan-minum Ruang makan VIP 
Semi-
privat 

Buang air Lavatory Servis 
P

e
n
g
e

lo
la

 

 
Datang-pulang Akses in-out tapak Publik 

Memarkirkan kendaraan Area parkir Servis 

Ketua 
/ 

Wakil 
Ketua 

Mengerjakan tugas-tugas R. Ketua Privat 

Menerima tamu Ruang tamu 
Semi-
privat 

Mengikuti rapat Ruang rapat Privat 

S
e
k
re

ta
ri
s
, 

W
a

k
il 

S
e
k
re

ta
ri
s
 

Mengerjakan tugas-tugas, 
mengurus administrasi 
klenteng 

Ruang kantor Privat 

Mengikuti rapat Ruang rapat Privat 

B
e
n
d
a

h
a
ra

, 
W

a
k
il 

B
e
n
d
a

h
a
ra

 

Mengerjakan tugas-tugas, 
mengurus keuangan 
klenteng 

Ruang kantor Privat 

Mengikuti rapat Ruang rapat Privat 

P
e
n
g
u
ru

s
 K

le
n
te

n
g

 

Mengerjakan tugas-tugas Ruang kantor 
Semi-
privat 

Mengikuti rapat Ruang rapat Privat 

Menerima tamu Ruang tamu 
Semi-
privat 

Menyiapkan makan-
minum 

Dapur umum 
Semi-
privat 

Menyimpan peralatan-
peralatan 

Ruang 
perlengkapan 

Privat 

Menjual alat/bahan doa 
dan souvenir 

Toko alat bahan 
doa dan souvenir 

Semi-
publik 

Membersihkan sarana 
prasarana, fasilitas, dan 
lingkungan klenteng 

Klenteng 
Semi-
publik Memelihara dan merawat 

sarana prasarana fasilitas 
klenteng 
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Memantau, menjaga, dan 
mengontrol keamanan 
klenteng 

Pos jaga Servis 

Elektrikal 
Ruang mekanikal-

elektrikal 
Servis 

Menghidupkan/mematikan 
genset 

Ruang genset Servis 

Menyimpan peralatan 
pompa, memompa air 

Ruang pompa Servis 

Makan-minum Ruang makan 
Semi-
publik 

Beristirahat, menginap 
Kamar penjaga 

klenteng 
Privat 

 Buang air Lavatory Servis 

 

Berdasarkan sifat ruang, kebutuhan ruang dapat dikelompokkan 

menjadi : (tabel 3.6) 

Tabel 3. 6. Pengelompokan Ruang – Sifat Ruang – Indoor/Outdoor 
Sumber : dokumen pribadi 

No. 
Sifat 

Ruang 
Nama Ruang Fasilitas 

Indoor/ 
Outdoor 

1 
Publik 

Akses in-out tapak Servis Outdoor 

3 
Ruang atraksi 
outdoor 

Penunjang Outdoor 

4 

Semi-
publik 

Hall jalan masuk 
utama / Shan Men 

(山门) 
Utama Indoor 

5 Aula serbaguna Penunjang Indoor 

6 Toko alat/bahan doa Penunjang Indoor 

7 Toko souvenir Penunjang Indoor 

8 Ruang makan Penunjang Indoor 

10 Gazebo Penunjang Outdoor 

11 

Semi-
privat 

Ruang doa utama Utama Indoor 

12 
Ruang doa 
tambahan 

Utama Indoor 

13 Ruang ramalan Utama Indoor 

 
Inner court 
(halaman dalam) 

Penunjang Outdoor 

14 Ruang makan VIP Penunjang Indoor 

15 Dapur umum Penunjang Indoor 

16 Ruang kantor Perkantoran Indoor 

17 Ruang tamu Perkantoran Indoor 

19 

Privat 

R. Perlengkapan Perkantoran Indoor 

21 R. Ketua Perkantoran Indoor 

25 Ruang rapat Perkantoran Indoor 

27 Kamar tidur penjaga Penunjang Indoor 
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28 

Servis 

Lavatory Servis Indoor 

30 R. Genset Servis Indoor 

31 R. Pompa Servis Indoor 

32 
R. Mekanikal-
Elektrikal 

Servis Indoor 

33 Pos jaga Servis Outdoor 

34 Area Parkir Servis Outdoor 

 

b. Pola Ruang 

1) Pola Ruang Makro 

Pola ruang makro pada Bangunan Klenteng di Ketapang 

ditunjukkan oleh diagram 3.7 berikut : 

 

Diagram 3.  7. Pola Ruang Makro 
Sumber : dokumen pribadi 

 
 

2) Pola Ruang Mikro 

Pola ruang mikro pada Bangunan Klenteng di Ketapang dapat 

dilihat pada diagram 3.8 berikut ini :
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Diagram 3.  8. Pola Ruang Mikro 

Sumber : dokumen pribadi 

c. Studi Ruang Khusus 

Menyesuaikan dengan judul projek yaitu “Bangunan Klenteng di 

Ketapang”, maka studi ruang khusus yang akan dilakukan adalah 

mengenai ruang-ruang utama tempat umat banyak, yaitu hall jalan 

masuk, ruang doa utama, ruang doa tambahan, serta inner court. 

Studi ruang khusus tersebut ditunjukkan oleh tabel 3.7 berikut ini : 

Tabel 3. 7. Studi Ruang Khusus 
Sumber : analisis pribadi 

STUDI PERSYARATAN RUANG KHUSUS 

 
Ketika melakukan sembahyang, pelaku mengangkat tangan 
hingga sebahu untuk berdoa sambil memegang dupa, kemudian 
menjulurkan tangan untuk menancapkan dupa ke tempat abu. 
 
Dimensi pelaku ketika berdoa = 0,875 x 1 meter  

= 0,875 m2 / orang 
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Dimensi Pelaku saat Sembahyang 

Sumber : Data Arsitek jilid 1, Neufert 
 

STUDI BESARAN RUANG KHUSUS 

Nama 
Ruang 

Studi Ruang 

Hall jalan 
masuk 
utama / 
Shan Men 

(山门) 

Studi persyaratan ruang: 

- Terdapat 3 buah pintu masuk : kiri, tengah, 
kanan bangunan. Pintu masuk (pintu macan) di 
sisi kanan bangunan, dan pintu keluar (pintu 
naga) di sisi kiri bangunan. Pada pintu tengah 
terdapat gambar sepasang Men Shen (dewa 
pintu). Pada lantai tengah pintu terdapat 
ambang pintu. 

- Terdapat altar San Guan Da Di yang diletakkan 
di atas pintu tengah, dan meja 
doa/persembahan di tengah hall, mengarah ke 
altar. 

- Pada sisi kanan dan kiri ruang terdapat tambur 
dan genta 

- Memerlukan sirkulasi yang cukup luas karena 
merupakan akses keluar-masuk menuju ruang 
doa, juga merupakan lobby 
 

Studi besaran pintu 

1) Pintu kiri dan pintu kanan 

Lebar =  0,78 + 0,78 m = 1,56 m 

福星    福星         福星 

Tinggi = 2,50 m (大吉) 

Tinggi ambang pintu = 22 cm (横财) 
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2) Pintu tengah 

Lebar =  1,06 + 1,06 m = 2,12 m 

 登科    登科       财旺 

Tinggi = 3,04 m (兴旺) 

Tinggi ambang pintu = 22 cm (横财) 

 
 

Perhitungan besaran ruang : 

A) Pelaku <NDA> 
100 orang x 0,875 m = 87,5 m2  

B) Meja doa/persembahan dengan tempat abu 
1,17 x 1,17 m = 1,34 m2  

C) Tambur <AP> 
1,0 x 1,2 m = 1,2 m2 

D) Genta <AP> 
0,7 x 0,9 m = 0,63 m2 

E) Meja B <AP> 
2 unit x 0,88 x 1,75 m = 1,76 m2 

F) Kursi bangku <AP> 
8 unit x 0,4 x 1,0 m = 0,36 m2 
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G) Wastafel <O> 
0,5 x 1,2 m = 0,6 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 93,39 m2 

     Sirkulasi +40 % =  37,36 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total =  130,75 m2 

 
Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka didapat 
luas ruang : 

Luas = 9,39 x 14,02 m = 131,65 m2 

 财旺       财 

 

Ruang Doa 
Utama 

Studi persyaratan ruang: 

- Terdapat altar Tian dan altar dewa utama serta 
meja altar dan persembahan 

- Terdapat jejeran lilin yang banyak dan terdiri dari 
berbagai macam ukuran 

- Terdapat replika alat perang di sisi kiri dan kanan 
meja altar 
 

Perhitungan besaran ruang : 

A) Pelaku <NDA> 
100 orang x 0,875 m = 87,5 m2  

B) Tempat abu Tian 
0,9 x 0,9 m = 0,81 m2 

C) Meja persembahan 1 <O> 
1,17 x 1,59 m = 1,86 m2  

D) Meja persembahan 2 <O> 
0,8 x 2,52 m = 2,02 m2 

E) Altar dewa <O> 
0,8 x 2,52 m = 2,02 m2 
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F) Area lilin <O> 
2 unit x 1,0 x 1,2 m = 1,2 m2 

G) Rak replika alat perang <O> 
2 unit x 0,4 x 1,2 m = 0,48  m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  =  95,89 m2 

     Sirkulasi +30 % =  28,77 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 124, 66 m2 

 
Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka didapat 
luas ruang : 

Luas = 10,04 x 12,57 m = 126,20 m2 

 贵子      喜事 

 
 

Ruang Doa 
Tambahan 

Studi persyaratan ruang: 

- Terdapat altar dewa 
- Terdapat meja altar dan persembahan 
- Merupakan ruang doa yang berisi dewa lain 

selain dewa utama 
- Sebagai ruang untuk masing-masing dewa : Fu 

De Zheng Shen, Bao Sheng Da Di, Zhu Sheng 
Niang Niang, Ri Shen, Yue Shen, Guan Gong. 

 

Perhitungan besaran ruang : 

A) Pelaku <NDA> 
50 orang x 0,875 m = 43.75 m2  

B) Meja persembahan 1 <O> 
1,17 x 1,59 m = 1,86 m2  

C) Meja persembahan 2 <O> 
0,9 x 1,59 m = 1,43 m2 
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D) Altar dewa <O> 
0,8 x 2,5 m = 2,0 m2 

E) Meja dan lemari ciam si <O> 
0,6 x 0,9 m = 0,54 m2 

F) Rak lilin <O> 
0,6 x 0,6 m = 0,36 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 49,94 m2 

     Sirkulasi +30 % = 14,98 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 64,92 m2 

 
Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka didapat 
luas ruang : 

Luas = 8,10 x 8,10 = 65,61 m2 

添丁    添丁 

 

Inner court 

Studi persyaratan ruang: 

- Sebagai tempat sirkulasi dan sosialisasi 
- Terdapat tempat membakar kertas klenteng 
- Terdapat altar dewa Jiang Zi Ya, berupa patung 

dewa dan guci/kolam air, serta meja 
persembahan 

- Terdapat wastafel untuk cuci tangan 
setelah/sebelum berdoa dan membakar kertas 
klenteng 

- Terdapat saluran pembuangan air / selokan  

Perhitungan besaran ruang: 

A) Pelaku <NDA> 
100 orang x 0,875 m = 87,5 m2  

B) Tempat bakar kertas klenteng <O> 
1,2 x 1,2 m = 1,44 m2  
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C) Patung dewa 
0,8 x 0,8 m = 0,64 m2 

D) Guci  air 
0,8 x 0,8 m = 0,64 m2 

E) Meja persembahan 
0,6 x 0,9 m = 0,54 m2 

F) Bangku duduk <O> 
2 x 0,5 x 1,5 m = 1,5 m2 

G) Wastafel <O> 
0,6 x 1,2 m = 0,72 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 92,98 m2 

     Sirkulasi +30 % =  27,89 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 120,874 m2 

 

Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka didapat 
luas ruang : 

Luas = 11 x 11 = 121 m2 

 天德  天德 
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d. Studi Besaran Ruang 

Perhitungan kebutuhan besaran ruang Bangunan Klenteng di 

Ketapang dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini : 

Tabel 3. 8. Studi Besaran Ruang 
Sumber : analisis pribadi 

Nama 
Ruang 

Besaran Ruang 

Hall jalan 

masuk utama 

/ Shan Men 

(山门) 

Total luas ruang = 131,65 m2 <SRK> 

Ruang doa 

utama / Hall 

Raja Surga 

(Tian Wang 

Dian 天王殿) 

Total luas ruang = 126,20 m2 <SRK> 

Ruang doa 

tambahan 
Total luas ruang = 65,61 m2 <SRK> 

Inner court Total luas ruang = 121 m2 <SRK> 

Ruang 

ramalan 

Studi ruang: 

- Merupakan ruang untuk menerjemahkan dan 
mengartikan jawaban dari kertas ramalan ciam 
si 

 

Perhitungan besaran ruang : 

 Pelaku <NDA> 
3 orang x 0,875 x 1,25 m2 = 3,28 m2  

 Meja A <AP> 
1 x 0,7 x 1,2 m2 = 0,84 m2  

 Kursi <AP> 
3 x 0,5 x 0,6 m2 = 0,9 m2 

 Lemari kertas jawaban ciam si <AP> 
0,3 x 1,8 m2 = 0,54 m2 

 Lemari barang <AP> 
0,4 x 1,2 m2 = 0,48 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  =  6,04 m2 

     Sirkulasi +100 % = 6,04 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 12,08 m2 
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Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 3,34 x 3,73 m = 12,46 m2 

  横财     横财 

 

 

Ruang 

atraksi 

outdoor 

Studi ruang: 

- Sebagai tempat kegiatan atraksi 
naga/barongsai 

- Tempat bersantai, jalan-jalan 
 

Studi kebutuhan ruang pelaku : 

Asumsi : pelaku membawa ransel/tas 

Seseorang berdiri membawa tas tangan 
membutuhkan ruang 0,875 m , dan 3 orang 
membawa tas gendong memerlukan ruang 2,250 
m. Maka, kebutuhan ruang 3 pelaku adalah 0,875 
x 2,250 m = 1,97 m2  

Asumsi pelaku di ruang atraksi outdoor saat 
perayaan = 60% total pelaku = 60% x 2.000 orang 
= 1.200 orang 

Maka, luas total kebutuhan ruang pelaku 
adalah : 
Luas ruang pelaku = 1.200 : 3 x 1,97 m2 = 788 m2 
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Perhitungan besaran ruang : 

 Pelaku <NDA> 
Luas ruang pelaku = 788 m2  

 Area atraksi naga dan barongsai <AP> 
(hitungan terlampir) = 463,5 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 1.251,5 m2 

     Sirkulasi +40 % = 500,6 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 1.752,1 m2 

 
Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 37,42 x 46,90 m = 1.755 m2 

   财          旺 
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Aula 

serbaguna 

Studi ruang: 

- Sebagai ruang kelas khusus, untuk kegiatan  
aktifitas muda-mudi, belajar wing chun, tari, 
bahasa mandarin, dan sebagainya 

 

Studi kebutuhan ruang pelaku: 

Pelaku ruang aula adalah para peserta yang 
mengikuti kelas khusus seperti latihan wingchun 
dan tari. Berlatih wingchun dan tari memerlukan 
ruang yang luas, karena latihan ini menggerakkan 
tubuh dengan berbagai posisi. Maka diasumsikan 
kebutuhan ruang pelaku adalah ketika pelaku 
merentangkan kedua lengan ke samping dan ke 
belakang, yaitu seluas 1,75 x 1,75 m = 3,0625 m2 

 
Asumsi : pelaku yang mengikuti kelas ini adalah 

sebanyak 60 orang. Maka, kebutuhan luas ruang 
pelaku adalah : 

Luas = 60 orang x 3,0625 m2 = 183,75 m2 
 

 
Perhitungan besaran ruang : 

 Pelaku <NDA> 
Luas kebutuhan ruang pelaku = 183,75 m2  

 Loker <NDA> 
2 unit x 0,5 x 2,6 m2 = 2,6 m2  

 Lemari barang <AP> 
2 unit x 0,6 x 1,8 =  2,16 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  =  188.51 m2 

     Sirkulasi +50 % =  94,25 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 282,76 m2 

 
Luas ruang tersebut juga dapat menampung 
kapasitas hingga 120 orang dengan kursi dan meja 
lipat, yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar 
mengajar Bahasa mandarin, maupun kegiatan 
seminar, dan sebagainya.. 
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Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 12,3 x 23 = 282,9 m2 

 进宝    进宝 

 

Toko alat doa 

dan souvenir 

Studi ruang: 

- Sebagai penyedia alat dan bahan doa, serta 
souvenir dan barang-barang khas kebudayaan 
Tionghoa 

- Asumsi pelaku 3% dari total pelaku = 3% x 
2.000 orang = 60 orang 

 

Perhitungan besaran ruang : 

 Pelaku <NDA> 
60 x  x 0,875 x 1,25 m2 = 65,625 m2  

 Meja kasir <NDA> 
1 x 1,3 x 2,2 = 2,86 m2 

 Rak barang 1 <NDA> 
2 x 1,25 x 1,3 = 3,25 m2 

 Rak barang 2 <NDA> 
8 x 0,7 x 1,25 = 7 m2 

 Lemari pendingin <AP> 
1 x 0,7 x 0,8 =  0,56 m2 

 Lemari barang <AP> 
2 x 0,6 x 1,8 =  2,16 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 81,455 m2 

     Sirkulasi +20 % = 16,291 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 97,746 m2 

 
Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 5,96 x 16,41 m = 97,80 m2 

 纳福       财旺 



147 
 

 
 

Dapur umum 

Studi ruang: 

- Asumsi pelaku di dapur adalah sebanyak 10 
orang 

 

Persyaratan ruang : 

 Sirkulasi cukup luas, pelaku membutuhkan 
ruang yang lebih untuk membawa makanan 

 Adanya exhaust fan untuk memberi sirkulasi 
udara yang baik 
 

Perhitungan besaran ruang : 

 Pelaku <NDA> 
10 x 0,875 x 1,25 = 10,94 m2 

 Meja persiapan dan kompor <NDA> 
3 x 0,6 x 2,2 = 3,96 m2 

 Wastafel cuci piring <NDA> 
0,6 x 2,0 = 1,2 m2 

 Lemari pendingin <AP> 
2 x 0,7 x 1,0 = 1,4 m2 

 Lemari peralatan dapur <AP> 
3 x 0,5 x 1,5 = 2,25 m2 

 Freezer <AP> 

0,6 x 1,0 = 0,6 m2 

 Meja dan kursi makan untuk 4 orang <NDA> 
2 x 1,0 x 1,65 = 3,3 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 23,65  m2 

     Sirkulasi +100 % = 23,65 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 47,3 m2 

 
Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 6,83 x 6,94 m = 47,40 m2 

 富贵    兴旺 
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Ruang 

makan 

Studi ruang: 

- Kapasitas = 80 orang 
 

Perhitungan besaran ruang : 

 Pelaku <NDA> 
80 x 0,875 x 1,25 = 87,5 m2 

 Meja dan kursi makan untuk 4 orang <NDA> 
20 x 1,0 x 1,65 = 33 m2 

 Rak <O> 
0,5 x 0,6 = 0,3 m2 

 Meja prasmanan <O> 
2 x 0,8 x 1,8 = 2,88 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 123,68 m2 

     Sirkulasi +40 % = 49,47 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 173,15 m2 

 

Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 12,18 x 14,25 m = 173,56 m2 

  喜事      进宝 
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Ruang 

makan VIP 

Studi ruang: 

- Kapasitas = 20 orang 
 

Perhitungan besaran ruang : 

 Pelaku <NDA> 
20 x 0,875 x 1,25 = 21,875 m2 

 Meja dan kursi makan untuk 10 orang <O> 
2 x  2,8 x 2,8 = 15,68 m2 

 Rak <O> 
0,5 x 0,6 = 0,3 m2 

 Meja prasmanan <O> 
2 x 0,8 x 1,8 = 2,88 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 40,735 m2 

     Sirkulasi +40 % = 16,294 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 57,029 m2 

 

Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 5,69 x 10,04 = 57,128 m2 

 顺科    贵子 
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Lavatory dan 

kamar mandi 

Studi ruang: 

- Kapasitas = 12 orang 
- Toilet juga sebagai tempat berganti pakaian, 

berdandan ketika mengisi perayaan 
 

Perhitungan besaran ruang : 

 Pelaku <NDA> 
12 x 0,875 x 1,25 = 13,125 m2 

 Unit toilet <NDA> 
6 x 1,4 x 1,45 = 12,18 m2 

 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 25,305 m2 

     Sirkulasi +50 % = 12,6525 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 37,8075 m2 

 
Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas unit toilet = 1,4 x 1,53 = 2,142 m2 

顺科   迎福 

Luas ruang = 4,2 x 4,59 = 19,28 m2 

添丁   添丁 
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Ruang 

perlengkapan 

Studi ruang: 

- Sebagai tempat menyimpan berbagai 
peralatan dan sarana prasarana untuk 
perayaan, seperti kostum barongsai, tandu, 
dan sebagainya 

 

Perhitungan besaran ruang : 

<O> Total luas ruang = 9,0 x 9,0 = 81 m2 

 财旺  财旺 

Gazebo 

Studi ruang: 

- Sebagai tempat beristirahat dan bersosialisasi 
 

Perhitungan besaran ruang : 

<O> Total luas ruang = 2,5 x 2,5 = 6,25 m2 

                                       大吉  大吉 

 

Ruang Ketua 

dan Wakil 

Ketua 

Studi ruang: 

- Jumlah pelaku = 6 orang, yaitu 1 Ketua, 1 
Wakil Ketua dan 4 tamu 

 

Perhitungan besaran ruang : 

 Pelaku <NDA> 
6 x 0,875 x 1,25 = 6,56 m2 
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 Meja <AP> 
2 x 0,8 x 1,5 = 2,4 m2 

 Kursi <AP> 
6 x 0,6 x 0,6 = 2,16 m2 

 Sofa 5 orang <AP> 
2,0 x 2,7 = 5,4 m2 

 Lemari <AP> 
2 x 0,5 x 1,2 = 1,2 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 17,72 m2 

     Sirkulasi +50 % = 8,86 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 26,58 m2 

 
Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 4,2 x 6,35 = 26,67 m2 

添丁  纳福 

 
 

R. Kantor 

Studi ruang: 

- Jumlah pelaku = 38 orang (total pengelola) 
- Meja kantor = 12 unit, masing-masing 1 meja 

untuk 1 divisi 
 

Perhitungan besaran ruang : 

 Pelaku <NDA> 
38 x 0,875 x 1,25 = 41,56 m2 

 Meja <AP> 
12 x 0,8 x 1,5 = 14,4 m2 

 Kursi <AP> 
12 x 0,6 x 0,6 = 4,32 m2 

 Sofa 5 orang <AP> 
2,0 x 2,7 = 5,4 m2 
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 Lemari <AP> 
6 x 0,5 x 1,2 = 3,6 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 69,28 m2 

     Sirkulasi +20 % = 13,86 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 83,14 m2 

 
Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 7,98 x 10,41 = 83,23 m2 

   溢利    贵子 

 

 

R. Tamu 

Studi ruang: 

- Jumlah pelaku = 10 orang 
 

Perhitungan besaran ruang : 

 Pelaku <NDA> 
10 x 0,875 x 1,25 = 10,94 m2 

 Sofa 5 orang <AP> 
2 x 2,0 x 2,7 = 10,8 m2 

 Lemari <AP> 
0,6 x 1,8 = 1,08 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 22,82 m2 

     Sirkulasi +30 % = 6,85 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 29,67 m2 

 
Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 3,73 x 8,0 = 29,84 m2 

 横财   富贵 
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R.  Rapat 

Studi ruang: 

- Kapasitas = 20 orang 
 

Perhitungan besaran ruang : 

 Pelaku <NDA> 
20 x 0,875 x 1,25 = 21,875 m2 

 Meja rapat <AP> 
2 x 0,6 x 1,8 = 2,16 m2 

6 x 0,6 x 1,5 = 5,4 m2 

 Kursi <AP> 
20 x 0,4 x 0,5 = 4,0 m2 

 Lemari <AP> 
0,4 x 1,8 = 0,72 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 34,155 m2 

     Sirkulasi +20 % = 6,831 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 40,99 m2 

 

Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 4,59 x 9,0 = 41,31 m2 

 添丁   财旺 

 

Kamar tidur 

penjaga 

klenteng 

Perhitungan besaran ruang : 

<TSB> Luas total ruang = 4,21 x 4,32 = 18,19 m2  
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Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 4,2 x 4,37 = 18,35 m2 

添丁  天德 

 

R. Genset 

Perhitungan besaran ruang : 

<O> Total luas ruang = 4,59 x 6,35 = 29,15 m2 

添丁    纳福 

R. Pompa 

Perhitungan besaran ruang : 

<AP> Total luas ruang = 1,06 x 1,06 = 1,12 m2 

登科    登科 

R. 

Mekanikal-

Elektrikal 

Perhitungan besaran ruang : 

<AP> Total luas ruang = 1,06 x 1,06 = 1,12 m2 

登科    登科 

Pos jaga 

Perhitungan besaran ruang : 

<O> Total luas ruang = 3,13 x 4,59 = 14,37 m2 

及第    添丁 
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Area Parkir 

Studi ruang : 

Asumsi : 

- 20% pelaku menggunakan mobil = 20% x 

2.000 orang = 400 orang, terbagi menjadi dua 

jam padat = 400 orang : 2 = 200 orang. Bila 1 

mobil dapat memuat 4 orang, maka 200 

orang : 4 = 50 unit parkir mobil dibutuhkan, 

dibulatkan menjadi 50 unit. 

- 50% pelaku menggunakan motor = 50% x 

2.000 orang = 1.000 orang, terbagi dalam dua 

jam padat = 1.000 orang : 2 = 500 orang. Bila 

1 motor memuat 2 orang, maka 500 orang : 2 

= 250 unit parkir motor dibutuhkan 

- 30% pelaku menggunakan kendaraan umum, 

di antar, atau berjalan kaki 

- Disediakan juga area parker bus sebanyak 2 

unit dengan asumsi terdapat pengunjung yang 

menggunakan bus.  

 

Perhitungan besaran ruang : 

 Area parkir mobil <AP> 
50 x 2,5 x 5,0 = 625 m2 

 Area parkir motor <AP> 
250 x 0,8 x 1,5 = 300 m2 

 Area parkir bus <NDA> 
2 x 2,8 x 7,0 = 39,2 m2 

-------------------------------------------------------- + 
      Jumlah  = 964,2 m2 

     Sirkulasi +200 % = 1.928,4 m2 
-------------------------------------------------------- + 

Total luas ruang = 2.893,6 m2 

 
Bila menyesuaikan dimensi feng shui, maka 
didapat luas ruang : 

Luas = 46,31 x 62,50 = 2.894,38 m2 

  贵子       旺 
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Keterangan sumber : 

- <AP>  : Analisis Pribadi 

- <NDA>  : Neufert Data Arsitek Jilid 1 dan 2 

- <TSB>  :Time Saver Standards for Building Types 2nd 

  Edition 

- <SRK>  : Studi Ruang Khusus 

- <O>  : Observasi 

e. Studi Kebutuhan Luas/Besaran Bangunan dan Lahan 

Dari analisis besaran ruang yang telah dilakukan, maka 

diketahui bahwa Luas Bangunan (area indoor) adalah 2.118 m2 , Luas 

Area Outdoor 5.523 adalah m2, dan Luas Lahan yang dibutuhkan 

adalah sebesar 7.641 m2. Analisis perhitungan besaran tersebut 

ditunjukkan oleh tabel berikut ini : 

Tabel 3. 9. Luas Bangunan dan Lahan yang Diperlukan 
Sumber : dokumen pribadi 

Nama Ruang 
Panjang 

(m) 
Lebar 
(m) 

Luas 
(m2) 

Jumlah 
Unit 

Total Luas 
(m2) 

INDOOR 

Hall jalan 

masuk utama 

9,39 

财旺 

14,02 

财 
131,65 1 131,65 

Ruang doa 

utama 

10,04 

贵子 

12,57 

喜事 
126,20 1 126,20 

Ruang doa 

tambahan 

8,10 

添丁 

8,10 

添丁 
65,61 4 262,44 

Ruang 

ramalan 

3,34 

横财 

3,73 

横财 
12,46 1 12,46 

Aula 

serbaguna 

12,3 

进宝 

23,0  

进宝 
282,9 1 282,9 

Toko alat doa 

dan souvenir 

5,96 

纳福 

16,41 

财旺 
97,80 1 97,80 

Dapur umum 
6,83 

富贵 

6,94 

兴旺 
47,40 1 47,40 

Ruang makan 
12,18 

喜事 

14,25 

进宝 
173,56 1 173,56 

Ruang makan 

VIP 

5,69 

顺科 

10,04 

贵子 
57,128 1 57,128 
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Lavatory dan 

kamar mandi 

4,2 

添丁 

4,59 

添丁 
19,28 4 77,12 

Ruang 

perlengkapan 

9,0 

财旺 

9,0 

财旺 
81 1 81 

Ruang Ketua 
4,2 

添丁 

6,35 

纳福 
26,67 1 26,67 

R. Kantor 
7,98 

溢利 

10,41 

贵子 
82,23 1 82,23 

R. Tamu 
3,73 

横财 

8,0 

贵子 
29,84 1 29,84 

R.  Rapat 
4,59 

添丁 

9,0 

财旺 
41,31 1 41,31 

Kamar tidur 

penjaga 

klenteng 

4,2 

添丁 

4,37 

天德 
18,35 1 18,35 

R. Genset 
4,59 

添丁 

6,35 

纳福 
29,15 1 29,15 

R. Pompa 
1,06 

登科 

1,06 

登科 
1,12 1 1,12 

R. Mekanikal-

Elektrikal 

1,06 

登科 

1,06 

登科 
1,12 1 1,12 

Total luas ruang 1.579,448 

Sirkulasi antar ruang 30% 473,8344 

Total luas ruang  
 

Total Luas Bangunan 

2.053,2824 
 

2.054 m2 

OUTDOOR 

Inner court 
11,00 

天德 

11,00 

天德 
121 2 242 

Ruang atraksi 

outdoor 

37,42 

财 

46,90 

旺 
1.755 1 1.755 

Gazebo 
2,50 

大吉 

2,50 

大吉 
6,25 2 12,5 

Area Parkir 
46,31 

贵子 

62,50 

旺 
2.894,38 1 2.894,38 

Pos jaga 
3,13 

及第 

4,59 

添丁 
14,37 1 14,37 

Total luas ruang 
 

Total Luas Area Outdoor 

4.918,25 
 

4.919 m2 

TOTAL LUAS LAHAN 

Luas bangunan (area indoor) 2.054 

Luas area outdoor 4.919 

Total Luas Lahan 6.973 m2 
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f. Studi Citra Arsitektural 

Bangunan Klenteng di Ketapang merupakan wadah yang 

digunakan untuk tempat beribadah, melaksanakan kegiatan 

keagamaan, dan edukasi, juga sebagai tempat wisata dan sarana 

sosialisasi kebudayaan Tionghoa. Dari segi visual, desain bangunan 

ini harus memiliki ciri khas dari bangunan klenteng serta dapat 

menampilkan kebudayaan China yang terhubung erat dengan 

klenteng itu sendiri. Pengolahan lahan dan penggunaan ornamen-

ornamen juga mendukung citra arsitektural bangunan. Selain itu, 

desain bangunan dan pengolahan lahan harus memerhatikan 

keramahan lingkungan sekitar. 

3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

Dalam melakukan analisa pendekatan sistem bangunan klenteng, 

terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu : 

- Kekuatan, keamanan dan stabilitas bangunan 

- Kinerja bangunan 

- Perawatan bangunan 

- Kondisi lingkungan dan lahan terpilih 

- Fungsi bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur & Enclosure 

Berikut merupakan sistem struktur dan enclosure yang dapat 

digunakan pada projek bangunan klenteng ini : 

a. Struktur Atap 

Struktur atap yang dapat digunakan berupa struktur atap 

lengkung. Atap lengkung merupakan salah satu karakteristik dan ciri 
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khas arsitektur tradisional kebudayaan China. Bentuk atap yang 

melengkung ini dibuat untuk mengantisipasi iklim, curah hujan, dan 

salju. 

Terdapat lima tipe umum bentuk atap arsitektur tradisional 

China,  ditunjukkan oleh gambar berikut ini : 

 
Gambar 3. 2. Bentuk Atap Arsitektur Tradisional China 

Sumber : Hsu, 1986 

Keterangan: 1) Xuan-shan,  

2) Ying-shan, 

3) Wu-dian,  

4 dan 6) Xie-shan,  

5) Fang zan-jian,  

7) versi bertingkat dari atap 5,   

8) versi bertingkat dari atap 6,   

9) versi bertingkat dari atap 3. 

 

Terdapat dua cara untuk menentukan bentuk atap lengkung, 

yaitu teknik raise and depress oleh Dinasti Sung (lihat gambar 3.3), 

dan teknik raising the truss oleh Dinasti Ching (lihat gambar 3.4) 



161 
 

 
Gambar 3. 3. Teknik Raise and Depress oleh Dinasti Sung 

Sumber : Hsu, 1986 

 
Gambar 3. 4. Teknik Raise the Truss oleh Dinasti Ching 

Sumber : Hsu, 1986 
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Jenis konstruksi atap yang dapat menjadi alternatif 

pemasangan struktur atap lengkung, antara lain : (tabel 3.10) 

Tabel 3. 10.Alternatif Konstruksi Atap 
Sumber : analisa pribadi 

Konstruksi atap kayu 

 
Sumber : pinterest.com 

Merupakan konstruksi atp 
dengan material utama 
berbahan kayu, dan merupakan 
konstruksi atap ciri khas 
aritektur tradisional China. 

Kelebihan Kekurangan 

 
 Daya tahan kuat 
 Kuat tarik tinggi 
 Dapat meredam suara 
 Pemasangan mudah 
 Menonjolkan ciri khas 

arsitektur tradisional China 
 Memberikan suasana klasik / 

alami 
 

 Harga relatif mahal 
 Perawatan cukup sulit 
 Rentan terhadap api, air, dan 

rayap 

Konstruksi atap beton 

 
Sumber : jagobangunan.com 

Merupakan konstruksi atap 
dengan material utama 
berbahan beton bertulang 

Kelebihan Kekurangan 

 Mudah dibentuk/dicetak 
 Harga relatif murah 
 Perawatan mudah 
 Tahan terhadap api, air, dan 

rayap 

 Pemasangan sulit 
 Mempunyai bobot berat 
 Daya pantul suara besar 

 
b. Struktur Bracket 

Struktur bracket menggunakan sistem Tou-Kung, merupakan 

sistem sambungan khas arsitektur tradisional China yang berfungsi 

untuk menyalurkan dan mereduksi beban berlebih pada sambungan 
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antara balok dan kolom. Sistem sambungan Tou-Kung ini 

menggunakan prinsip interlock dimana balok yang satu saling berpaut 

atau mengikat  satu sama lainnya. 

 
Gambar 3. 5. Contoh Penerapan Tou-Kung pada Bangunan 

Sumber : jsah.ucpress.edu 

Bentuk Tou-Kung terdiri dari Lu dan Luan. Lu adalah penopang 

yang berbentuk melengkung, menghubungkan antara Luan dengan 

balok. Sedangkan Luan adalah penopang yang menghubungkan 

antara Lu dengan kolom. Lu sebenarnya adalah perkembangan 

bentuk dari Yen, yaitu penghubung antara balok dan kolom yang 

berbentuk balok segi empat. (lihat gambar 3.6) 

 
Gambar 3. 6. Tou-Kung 

Sumber : Hsu, 1986 
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Tou-Kung juga merupakan perkembangan dari kolom dan 

balok konsol yang berfungsi menopang eave5 (gambar 3.7) 

 
Gambar 3. 7. Tou-Kung Penopang Eave 

Sumber : Hsu, 1986 

Susunan pemasangan Tou-Kung dapat dilihat pada gambar 3.8 

berikut ini : 

 
Gambar 3. 8. Susunan Tou-Kung 

Sumber : i.pinimg.com 

                                            
5 Eave adalah bagian tepi atap yang menonjol dan bergantung pada dinding muka bangunan. 
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Konstruksi bracket Tou-Kung biasanya menggunakan bahan 

kayu sebagai material utama. Alternatif konstruksi bracket dalam 

dilihat pada tabel 3.11. 

Tabel 3. 11. Alternatif Konstruksi Bracket Tou-Kung 
Sumber : dokumen pribadi 

Konstruksi bracket kayu 

 
Sumber : memphite.com 

Merupakan konstruksi dengan 
material utama bahan kayu. 
Merupakan material khas yang 
digunakan pada bangunan 
tradisional China 

Kelebihan Kekurangan 

 Daya tahan kuat 
 Kuat tarik tinggi 
 Dapat meredam suara 
 Pemasangan mudah 
 Menonjolkan ciri khas 

arsitektur tradisional China 
 Memberikan suasana klasik / 

alami 

 Harga relatif mahal 
 Perawatan cukup sulit 
 Rentan terhadap api, air, dan 

rayap 

Konstruksi bracket beton 

Merupakan konstruksi dengan material utama bahan beton 
bertulang. 

Kelebihan Kekurangan 

 Daya tahan kuat 
 Kuat tarik tinggi 
 Dapat meredam suara 
 Pemasangan mudah 
 Menonjolkan ciri khas 

arsitektur tradisional China 
 Memberikan suasana klasik / 

alami 

 Harga relatif mahal 
 Perawatan cukup sulit 
 Rentan terhadap api, air, dan 

rayap 

 

c. Struktur rangka 

Sistem struktur bangunan menggunakan sistem rangka yang 

terdiri dari kolom dan balok, untuk menopang beban bangunan. Kolom 

adalah batang vertikal yang menopang dan menerima beban dari 

balok, balok adalah batang horizontal yang menopang beban 
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diatasnya kemudian menyalurkan beban tersebut ke balok. Kolom dan 

balok harus saling berkaitan agar kokoh. 

 
Gambar 3. 9. Struktur Rangka 
Sumber : 2.bp.blopspot.com 

Pada arsitektur bangunan tradisional China, terdapat dua 

sistem struktur rangka yang dapat digunakan, yaitu sistem Chuan-

Dou (sistem kolom dan pengikat), serta sistem Tai-Liang (kolom-

balok-penopang).  

Sistem Chuan-Dou adalah yang paling banyak digunakan 

dimana kolom dan balok diikat bersama. (gambar 3.10) 

 
Gambar 3. 10. Struktur rangka sistem Chuan-Dou 

Sumber : andrew.cmu.edu 
 

Sistem Tai-Liang adalah konstruksi kolom dan balok dimana 

dua kolom menopang langsung balok. Sistem konstruksi Tai-Liang 
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banyak digunakan pada bangunan klenteng dan istana. (gambar 3.11) 

(Chiao, 1995) 

 

 
Gambar 3. 11. Struktur rangka sistem Tai-Liang 

Sumber : andrew.cmu.edu 
 
 

Alternatif material untuk kolom dan balok pada struktur rangka 

bangunan, yaitu : (tabel 3.12) 

Tabel 3. 12. Alternatif Kolom dan Balok Bangunan 
Sumber : analisis pribadi 

Konstruksi Rangka Kayu 

Kayu 
 

 
Sumber : pxhere.com 

Menggunakan bahan kayu 
sebagai material utama, dan 
merupakan material yang khas 
digunakan dalam arsitektur 
tradisional China. 
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Kelebihan Kekurangan 

 Daya tahan kuat 
 Kuat tarik tinggi 
 Dapat meredam suara 
 Pemasangan mudah 
 Menonjolkan ciri khas 

arsitektur tradisional China 
 Memberikan suasana klasik / 

alami 

 Harga relatif mahal 
 Perawatan cukup sulit 
 Rentan terhadap api, air, dan 

rayap 

Konstruksi Rangka Beton Bertulang 

 
Sumber : 2.bp.blogspot.com 

Material utama menggunakan 
bahan beton bertulang. 

Kelebihan Kekurangan 

 Dapat dicetak sesuai 
keinginan 

 Tahan rayap, air dan api 
 Harga relatif murah 
 Pemasangan mudah 

 Mudah retak 
 Pengerjaan lama dan sulit 

 

d. Struktur pondasi bangunan 

Struktur pondasi bangunan merupakan bagian struktur paling 

bawah. Struktur pondasi berfungsi menerima seluru beban bangunan 

dari atas menyalurkannya ke tanah. Dalam menentukan struktur 

pondasi, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu :  

1) Jenis tanah 

Projek Bangunan Klenteng ini berada di Ketapang, salah 

satu kota di provinsi Kalimantan Barat. Bila dilihat dari tekstur 

tanahnya, jenis tanah di Kalimantan Barat terdiri dari tanah PMK 

yaitu Podsolik Merah Kuning, tanah OGH yaitu Orgosol, Grey, dan 

Humus, dan tanah aluvial. (PemProv Kalimantan Barat) 
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2) Kondisi lahan 

Luas wilayah di Kalimantan Barat terdiri dari 8,2 juta hektar 

hutan dan 1,6 juta hektar lahan gambut. (INCAS6) 

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi lahan projek 

adalah berupa lahan atau tanah gambut. Tanah gambut 

merupakan tanah yang mempunyai kandungan organik yang 

sangat tinggi dan terbentuk dari fosil-fosil hasil pembusukan 

tumbuh-tumbuhan.  

Tanah gambut termasuk kategori tanah lunak yang 

mempunyai daya dukung tanah yang rendah. Diperlukan 

perbaikan tanah secara fisik sebelum melakukan pembangunan di 

atas tanah lunak untuk mengantisipasi adanya masalah. 

3) Kemiringan tanah 

Ketinggian wilayah kota Ketapang berkisar antara 1 sampai 

5 meter di atas permukaan air laut, dengan kemiringan lahan 

berkisar antara 0 – 2% (Laporan Akhir RDTR Kota Ketapang).  

4) Tinggi dan beban bangunan.  

Projek bangunan klenteng ini direncanakan sebagai 

bangunan gedung bertingkat rendah (low rise building) dengan 

jumlah lantai 1 (satu) sampai 4 (empat) lantai. 

 
Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor di atas, maka alternatif 

jenis struktur pondasi yang dapat digunakan pada projek Bangunan 

Klenteng di Ketapang dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini : 

 

                                            
6 INCAS = Indonesian National Carbon Accounting System 
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Tabel 3. 13. Alternatif Struktur Pondasi 
Sumber : analisis pribadi 

Pondasi Futplat 

 

 
Sumber : 4.bp.blogspot.com 

Merupakan pondasi dangkal 
dan dapat digunakan untuk 
bangunan bertingkat rendah. 
 
Menggunakan bahan utama cor 
beton bertulang. 

Kelebihan Kekurangan 

 Daya topang kuat 
 Pengerjaan mudah, kuat dan 

tahan lama 

 Kuat tahan pondasi 
dipengaruhi oleh kualitas 
dan jenis beton, serta ukuran 
bekisting yang digunakan 

Pendukung pondasi : Geotekstil 

 
Sumber : dokumen pribadi 

Geotekstil adalah bahan sintetis 
berbentuk lembaran yang 
digunakan dalam pekerjaan 
teknik yang berhubungan 
dengan tanah. 
Geotekstil dapat berguna 
sebagai pemisah antara dua 
lapisan supaya tidak bercampur, 
dan sebagai penguat dan 
pemegang tanah. 
Penggunaan geotekstil yaitu 
dengan cara menggali tanah, 
memberi lapisan geotekstil, 
kemudian diisi dengan tanah 
padas. Setelah itu, pondasi 
futplat dapat dipasang. Dengan 
begitu, daya dukung tanah 
dapat menjadi lebih kuat dan 
cukup untuk menopang beban 
bangunan. 

Kelebihan Kekurangan 

 Meningkatkan daya dukung 
tanah 

 Memisahkan dua lapisan 
antara lapisan tanah asli 
(gambut) dengan tanah 
padas 

 Harga relatif mahal 
 Pemasangan cukup sulit 
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Pendukung pondasi : Cerucuk Kayu 

 

 
Sumber : dokumen pribadi 

 

Cerucuk digunakan sebagai 
tiang pendukung, ditanamkan 
ke dalam tanah sebelum 
memasang pondasi. Daya 
dukung tanah ikut meningkat, 
mengandalkan gaya gesek atau 
gaya lekat antara tanah dan 
tiang kayu. 

Kelebihan Kekurangan 

 Daya dukung lateral kuat 
 Material cukup mudah 

didapatkan 
 Harga relatif murah 
 Pemasangan mudah 

 Material kayu yang 
digunakan harus tahan air 
dan kuat 

 

Pondasi Helical 

 

 
Sumber : MacLean 

 

Pondasi helical termasuk 
metode baru yang menjadi 
pendukung struktur pada tanah 
gambut. 
Pondasi helical menggunakan 
konsep seperti baut, dimana 
pondasi ini diputar sehingga 
masuk ke dalam tanah. 
Pondasi ini memiliki ukuran 
tiang diameter 4,6, dan 8 inch, 
dengan panjang 5-10 kaki. 

Kelebihan Kekurangan 

 Tidak perlu menggali tanah 
untuk memasang pondasi ini 

 Pemasangan cepat dan 
mudah 

 Harga relatif mahal karena 
menggunakan material 
lempengan besi 

 Sulit didapatkan karena 
masih termasuk metode baru 
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Pondasi lajur 

 
Sumber :  

4.bp.blogspot.com 

Digunakan sebagai penyalur 
dan penopang beban dari 
dinding pengisi (bukan dinding 
struktur) 
 
Material menggunakan batu 
belah, batu kali, atau beton 

Kelebihan Kekurangan 

 Material mudah didapatkan 
 Material berasal dari bahan 

alami dan ramah lingkungan 
 Pemasangan cepat dan 

mudah 

 Kurang kuat bila digunakan 
sebagai struktur pondasi 
utama 

 Daya topang terbatas 
 

 

e. Enclosure bangunan 

1) Penutup atap 

Alternatif material penutup atap yang dapat digunakan 

dalam projek ini adalah sebagai berikut : (tabel 3.14) 

Tabel 3. 14. Alternatif Material Penutup Atap 
Sumber : analisis pribadi 

No. Material Plafond Kelebihan Kekurangan 

1 

Genteng tanah liat 
 

 
Sumber : 

ideproperti.com 

 Harga relatif 
murah 

 Tahan panas 
dan hujan 

 Bobot 
genteng 
ringan 

 Mudah bocor 
 Mudah retak 
 Pemasangan 

cukup sulit 

2 

Genteng keramik 
 

 
Sumber : 

Insprirasirumahsite. 
Wordpress.com 

 Tahan panas 
dan hujan 

 Tersedia 
dalam 
berbagai 
warna 

 Perawatan 
mudah 

 Harga relatif 
mahal 

 Pemasangan 
cukup sulit 
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2) Plafond 

Alternatif desain plafond pada ruangan di bangunan 

klenteng, antara lain : (tabel 3.15) 

Tabel 3. 15. Alternatif Plafond Ruangan 
Sumber : analisis pribadi 

No. Plafond Keterangan 

1 

Plafond lancip 
 

 
Sumber : dokumen 

pribadi 

 
 Diterapkan pada ruang-ruang 

doa / altar dewa 
 Desain plafond lancip 

melambangkan langit tanpa 
batas tempat para dewa 
tinggal 

 

2 

Plafond melengkung 
 

 
Sumber : dokumen 

pribadi 

 Diterapkan pada ruang-ruang 
sirkulasi biasa, seperti ruang 
hall utama 

 Desain plafond melengkung 
melambangkan bumi yang 
bulat, tempat manusia tinggal 

3 

Plafond datar 
 

 
Sumber : 

iqbalazhari.com 

 Diterapkan pada ruang-ruang 
biasa seperti ruang kantor, 
kamar mandi, aula serbaguna, 
dan sebagainya 
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Alternatif material yang dapat digunakan pada plafond, 

dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut : 

Tabel 3. 16. Alternatif Material Plafond 
Sumber : analisis pribadi 

No. Material Plafond Kelebihan Kekurangan 

1 

Kayu 
 

 
Sumber : 

3.bp.blogspot.com 
 

 Memberikan 
suasana 
klasik / alami 

 Tahan lama 
dan kuat 

 Bobot 
relatif 
berat 

 Harga 
relatif 
mahal 

 Tidak 
tahan 
rayap dan 
air 

2 

Gypsum 
 

 
Sumber : 

chinagypsum 
board.com 

 Pemasangan 
cukup mudah 

 Estetika 
bagus, 
sambungan 
tidak terlihat 
jelas 

 Tersedia 
berbagai 
pilihan warna 

 Mudah 
rusak 

 Tidak 
tahan air 

3 

PVC 
 

 
Sumber : 

ezygriya.co.id 

 Bobot ringan 
 Tahan air dan 

rayap 
 Tersedia 

berbagai 
pilihan warna 
dan motif 

 Harga 
relatif 
mahal 

4 

Akustik board 
 

 
Sumber : 

ezygriya.co.id 

 Dapat 
membantu 
meredam 
suara 

 Bobot relatif 
ringan 

 Pemasangan 
mudah 

 Tidak 
tahan air 

 Harga 
relatif 
mahal 
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3) Dinding 

Dinding merupakan salah satu elemen ruangan, memiliki fungsi 

untuk membatasi atau melingkupi ruang. Alternatif enclosure dinding 

pada bangunan, yaitu : (tabel 3.17) 

Tabel 3. 17. Alternatif Enclosure Dinding 
Sumber : analisis pribadi 

No. Material Karakteristik 

1 

Dinding kayu 
 

 
Sumber : 

pxhere.com 

 Ciri khas arsitektur tradisional China 
 Mudah dibentuk / diukir 
 Kuat 
 Mudah dibongkar pasang 
 Penghawaan baik 
 Tidak tahan api, air, dan rayap 
 Harga relatif mahal 
 Tidak terlalu kedap suara 
 Cocok digunakan sebagai dinding 

pengisi 
 Dapat digunakan untuk dinding 

outdoor maupun indoor 

2 

Dinding batu bata 
 

 
Sumber : 

rumahdiy.com 

 Kuat 
 Tahan api 
 Harga relatif murah 
 Cukup kedap suara 
 Pemasangan lama 
 Cocok digunakan sebagai dinding 

pengisi 
 Dapat digunakan untuk dinding 

outdoor maupun indoor 

3 

Dinding kaca 
(tempered) 

 
Sumber : 

mpalumunium.com 

 Tembus cahaya 
 Tahan air dan api 
 Estetika tinggi, memebrikan kesan 

modern 
 Perawatan mudah 
 Rawan pecah 
 Harga relatif mahal 
 Pemasangan sulit 
 Cocok digunakan sebagai dinding 

partisi ataupun pengisi 
 Dapat digunakan untuk dinding 

outdoor maupun indoor 

4 
Dinding kalsiboard 

 

 Pemasangan mudah 
 Harga relatif murah 
 Mudah bongkar pasang 
 Tidak kuat 
 Tidak tahan air dan api 
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Sumber : 

rumahku.com 

 Tidak kedap suara 
 Cocok digunakan untuk dinding 

partisi 
 Hanya dapat digunakan untuk 

dinding indoor 

5 

Dinding batu alam 
 

 
Sumber : 

rumah123.com 

 Memberikan kesan natural, alami 
 Tahan lama 
 Tahan air dan api 
 Bobot berat 
 Harga relatif mahal 
 Pemasangan sulit 
 Cocok digunakan sebagai dinding 

pengisi 
 Dapat digunakan untuk dinding 

outdoor maupun indoor 

6 

Dinding keramik 
 

 
Sumber : i2.wp.com 

 Tahan air dan api 
 Tersedia berbagai warna, motif, dan 

ukuran 
 Pemasangan mudah 
 Harga realtif murah 
 Dapat digunakan untuk dinding 

outdoor maupun indoor 

 

4) Lantai 

Lantai merupakan salah satu elemen ruangan, berfungsi untuk 

menopang beban mati dan beban hidup dari pengguna bangunan 

serta perabot yang ada di dalam bangunan tersebut. Lantai tidak 

hanya dapat diterapkan di dalam ruangan, tetapi juga di area luar / 

outdoor ruangan. Alternatif material enclosure yang dapat diterapkan 

pada projek Bangunan Klenteng di Ketapang, yaitu : (tabel 3.18) 

Tabel 3. 18. Alternatif Enclosure Lantai 
Sumber : analisis pribadi 

No. Material Karakteristik 

1 
Kayu 

 

 Mudah dibentuk / diukir 
 Kuat 
 Mudah dibongkar pasang 
 Tidak tahan api, air, dan rayap 
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Sumber : 

luxurydreamhome.net 

 Harga relatif mahal 
 Tidak terlalu kedap suara 
 Dapat digunakan untuk area 

outdoor maupun indoor 

2 

Keramik 
 

 
Sumber : 

blogharga.xyz 

 Tahan air dan api 
 Tersedia berbagai warna, motif, 

dan ukuran 
 Pemasangan mudah 
 Harga realtif murah 
 Dapat digunakan untuk area 

outdoor maupun indoor 

3 

Marmer 
 

 
Sumber : rooang.com 

 Tahan air dan api 
 Tersedia berbagai warna, motif, 

dan ukuran 
 Pemasangan mudah 
 Estetika tinggi 
 Perawatan mudah 
 Harga realtif mahal 
 Dapat digunakan untuk area 

outdoor maupun indoor 

4 

Paving blok 
 

 
Sumber : 

blogharga.xyz 

 Pemasangan mudah 
 Harga realtif murah 
 Cocok digunakan untuk area 

outdoor 

5 

Grass blok 
 

 
Sumber : 

moodle.com 

 Dapat menyerap air hujan 
 Pemasangan mudah 
 Harga relatif murah 
 Cocok digunakan untuk area 

outdoor 

6 
Cor beton 

 
 Pemasangan mudah 
 Harga relatif murah 
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Sumber : 

panellantai.biz.id 

 Dapat digunakan untuk area 
outdoor maupun indoor 

 Tidak dapat menyerap hujan 
 Mudah retak bila terkena beban 

berat 

7 

Batu alam 
 

 
Sumber : home.co.id 

 Harga relatif murah 
 Pemasangan mudah 
 Ramah lingkungan 
 Memberikan kesan alami dan 

natural 
 Dapat digunakan untuk area 

outdoor maupun indoor 

 

3.2.2. Studi Sistem Utilitas 

a. Sistem pencahayaan 

Sistem pencahayaan pada projek Bangunan Klenteng di Ketapang 

ini menggunakan sistem pencahayaan alami da pencahayaan buatan. 

1) Sistem pencahayaan alami 

Sistem pencahayaan alami pada komplek bangunan didapat 

dari pantulan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. 

Pencahayaan alami didapatkan ketika pagi hingga sore hari sat 

matahari bersinar terang, dan tergantung pada cuaca setempat. 

Pencahayaan alami diterapkan sehingga dapat menghemat 

penggunaan energi untuk cahaya buatan. 

Pencahayaan alami dapat didapat dengan memberi lubang 

cahaya, bukaan atau jendela. Dalam menentukan pencahayaan alami, 

perlu diperhatikan jumlah, letak dan besar lubang pencahayaan agar 

cahaya yang masuk ke dalam ruangan, tetapi meminimalisis 

masuknya panas matahari. (gambar 3.12) 
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Gambar 3. 12. Pencahayaan alami 

Sumber : uldesachdmks.files.wordpress.com 

2) Sistem pencahayaan buatan 

Sistem pencahayaan buatan pada bangunan didapatkan dari 

penggunaan lampu. Pencahayaan buatan diperlukan untuk 

penerangan pada ruangan saat tidak terdapat pencahayaan alami dan 

pada saat malam hari, atau saat dibutuhkan pencahayaan yang lebih. 

b. Sistem penghawaan 

Sistem penghawaan pada bangunan menggunakan sistem 

penghawaan alami dan penghawaan buatan. 

1) Sistem penghawaan alami 

Sistem penghawaan alami adalah sistem penghawaan dimana 

udara segar berasal dari alam. Penghawaan alami dapat masuk ke 

ruangan melalui lubang ventilasi, bukaan atau jendela, untuk 

memaksimalkan penghawaan alami yang masuk ke ruangan, dapat 

digunakan sistem stack effect dan sistem cross ventilation. 

Sistem stack effect adalah sistem dimana udara bersih dari luar 

masuk ke ruangan melalui bukaan kemudian keluar sambil membawa 

udara panas melalui bagian atas ruangan / ventilasi atas yang 

biasanya berada di atap. (gambar 3.13) 
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Gambar 3. 13. Stack Effect 

Sumber : proremodeler.com 

Sistem cross ventilation adalah sistem penghawaan silang 

dimana sirkulasi udara didapatkan dari bukaan-bukaan pada ruangan 

sehingga udara bersih dari luar dapat beranti dengan udara panas di 

dalam ruangan.  

 
Gambar 3. 14. Cross ventilation 

Sumber : arch3230samanthaweiser.files.wordpress.com 

2) Sistem penghawaan buatan 

Sistem penghawaan buatan digunakan untuk memberikan udara 

segar dan berasal dari penggunaan alat elektronik. Penggunaan 

penghawaan buatan disesuaikan dengan fungsi masing-masing ruang. 

Beberapa alternatif sumber penghawaan buatan, antara lain : 

- AC (Air Conditioning)  

AC adalah alat / mesin elektronik yang berfungsi untuk 

mengkondisikan atau menyejukkan udara. Beberapa alternatif AC 

yang dapat digunakan pada bangunan klenteng, antara lain: 
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 AC Split 

AC Split terdiri dari dua komponen, yaitu indoor unit dan 

outdoor unit. Pemasangan AC Split mudah, dan cocok 

digunakan untuk ruangan dengan luasan kecil, seperti ruang 

kantor, kamar tidur, dan sebagainya. 

 
Gambar 3. 15. AC Split 

Sumber : rhq.net.au 

 Standing AC 

Standing AC adalah jenis AC yang terdiri dari satu unit 

AC dan dipasang berdiri dan dapat dipindah-pindah sesuai 

keinginan. Jenis AC ini cocok digunakan untuk ruangan dengan 

kapasitas yang cukup besar dengan fungsi ruang yang fleksibel, 

seperti ruang aula serbaguna. 

 
Gambar 3. 16. Standing AC 
Sumber : sharp-indonesia.com 

- Exhaust fan 

Exhaust fan berfungsi untuk menghisap udara yang 

berada dalam ruangan dan membuangnya ke luar ruangan, dan 

pada saat bersamaan menghisap udara segar di luar agar masuk 
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ke dalam ruangan. Exhaust fan dipasang pada ruangan yang 

memerlukan pergantian udara yang stabil sehingga dapat menjaga 

kesegaran udara dalam ruangan, misalnya pada ruang dapur dan 

kamar mandi. 

Exhaust fan dapat dipasang pada plafond ruangan atau 

pun pada dinding ruang yang berhubungan langsung dengan area 

luar. 

 
Gambar 3. 17. Exhaust fan dinding 

Sumber : cdn.shopify.com 

 
Gambar 3. 18. Exhaust fan plafond 

Sumber : kdk.com.my 

c. Sistem komunikasi 

Sistem komunikasi pada bangunan klenteng diperlukan untuk 

saling berkomunikasi antar ruang, untuk mengumumkan informasi pada 

pengunjung di ruang / area tertentu. Alat komunikasi yang digunakan 

berupa telepon dan sound system 

 Telepon 

Telepon digunakan sebagai alat komunikasi antar ruang, antara 

pengelola dengan pihak luar klenteng, dan sebagainya. 
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 Sound system 

Sound system terdiri dari perangkat komputer dan microphone 

sebagai sumber suara, kemudian disalurkan menuju amplifier dan 

diteruskan ke speaker pada masing-masing ruangan/zona.  

 
Gambar 3. 19. Sound System 

Sumber : cmxaudio.com 

d. Sistem keamanan 

Sistem keamanan pada projek komplek Bangunan Klenteng ini 

menggunakan CCTV, yaitu dengan kamera pengambil gambar yang 

dipasang pada beberapa titik dalam komplek bangunan, guna memantau 

kegiatan dan keamanan dalam bangunan. 

 
Gambar 3. 20. CCTV System 

Sumber : 5.imimg.com 

e. Sistem elektrikal (listrik) 

Distribusi listrik bersumber dari PLN yang kemudian disalurkan 

menuju trafo bangunan. Kemudian, daya listrik dialirkan dari trafo menuju 
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panel listrik utama, lalu ke beberapa sub panel, dan diteruskan menuju 

semua perangkat listrik yang digunakan. 

Untuk mengantisipasi keadaan darurat, misal terjadi pemadaman 

listrik, maka disediakan seperangkat generator set untuk menyediakan 

listrik cadangan (emergency power) bagi bangunan, sehingga kegiatan 

dapat tetap dilakukan. 

Alur aliran listrik pada bangunan dapat dilihat pada diagram 3.9 

berikut : 

 
Diagram 3.  9. Alur Aliran Listrik 

Sumber : dokumen pribadi 

f. Sistem jaringan air bersih 

Jaringan air bersih pada kota Ketapang bersumber dari PDAM, 

yang kemudian dipompa menuju tangki air, kemudian didistribusikan 

menuju area yang memerlukan. 

Terdapat dua sistem jaringan air bersih yang dapat digunakan 

pada projek Bangunan Klenteng ini, yaitu sistem up-feed (pasokan ke 

atas) dan down-feed (pasokan ke bawah). Sistem up-feed adalah sistem 

pengairan air bersih dimana air dipompa dari sumber menuju groundtank 
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atau tangki bawah kemudian dilirkan langsung menuju ruang/area. 

(gambar 3.21) 

 
Gambar 3. 21. Sistem up-feed 

Sumber : dd.lnwfile.com 

Sedangkan sistem down-feed adalah sistem jaringan air bersih 

dimana air dipompa dari sumber menuju ke roof tank atau tangki air atas, 

kemudian didistribusikan menuju ruang/area yang membutuhkan air. 

(gambar 3.22) 

 
Gambar 3. 22. Sistem down-feed 

Sumber : dd.lnwfile.com 

g. Sistem jaringan air kotor 

 Limbah cair dari dapur dan kamar mandi (grey water) 

Limbah cair dari wastafel dan kamar mandi yang didapatkan 

dari air bekas mencuci tangan, cuci pakaian, atau mandi, dan 

biasanya masih dapat dimanfaatkan kembali setelah diproses. Limbah 

cair tersebut disalurkan menuju bak penampungan, dilakukan proses 
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recycle, air bersih hasil olahan di tampung di bak air bersih. Air bersih 

tersebut nantinya dapat digunakan kembali untuk air flushing toilet, 

menyiram tanaman, dan sebagainya. (gambar 3.24) 

 

Gambar 3. 23. Pengelolaan Limbah Cair 
Sumber : emveestech.com 

 Limbah padat (black water) 

Limbah padat disini adalah limbah padat pembuangan dari 

toilet dan dapur, akan disalurkan menuju septic tank, diproses menjadi 

air olahan, kemudian disalurkan menuju peresapan agar dapat 

diresapkan ke dalam tanah. 

 
Gambar 3. 24. Pengelolaan Limbah Padat 

Sumber : solusiindustri.com 
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Gambar 3. 25. Septictank dan Bidang Resapan 

Sumber : health.liputan6.com 

 Air hujan 

Air hujan dapat berfungsi sebagai sumber air cadangan. Air 

hujan dari atap akan disalurkan melalui talang air ke dalam bak 

penampungan air hujan, dilakukan proses filter / penyaringan, 

kemudian ditampung dalam tangki penampungan agar dapat 

dimanfaatkan kembali. Dengan penggunaan kembali air hujan, maka 

dapat menghemat kebutuhan air sehari-hari. 

 
Gambar 3. 26. Pengelolaan Air Hujan 
Sumber : montgomeryirrigation.com 

h. Sistem pemadam kebakaran 

Berikut merupakan alat dan sistem kebakaran yang dapat 

dipasang pada projek bangunan klenteng ini : 
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 Fire system alarm :berfungsi sebagai penanda / alarm ketika terjadi 

kebakaran. 

 
Gambar 3. 27. Fire Alarm 

Sumber : weltuk.com 

 Hydrant : sebagai alat pemadam kebakaran, terhubung dengan 

tangki air untuk memadamkan kebakaran. Terdapat 2 jenis hydrant, 

yaitu hydrant box yang biasanya terpasang di dinding ruangan, dan 

hydrant pillar yang biasanya dipasang di luar bangunan. 

 
Gambar 3. 28. Hydrant Box 

Sumber : 3.bp.blogspot.com 

 

 
Gambar 3. 29. Hydrant Pillar 
Sumber : 1.bp.blogspot.com 
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 APAR : alat pemadam api ringan, berbentuk tabung, dan dapat 

dipindah-pindahkan. Terdapat 4 jenis APAR, yaitu APAR berisi 

karbon dioksida, busa, cairan, dan serbuk kimia. 

 
Gambar 3. 30. APAR 

Sumber : 4.bp.blogspot.com 

3.2.3. Studi Pemanfaatan Teknologi 

a. Rain harvesting 

Sistem penampungan air hujan (PAH) untuk diolah dan digunakan 

kembali. Air hujan dari atap disalurkan melalui talang, masuk ke dalam 

bak penampungan, kemudian diproses pada bak akuifer buatan untuk 

disaring hingga bersih dari kotoran, hasil air olahan yang sudah bersih 

masuk ke dalam tangki air bersih, kemudian dapat didistribusikan sesuai 

kebutuhan. 

 
Gambar 3. 31. Bak Akuifer Buatan 

Sumber : kompasiana.com 
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b. Lampu taman 

Penggunaan lampu taman dengan energi solar / tenaga surya 

matahari untuk penghemataan pemakaian energi listrik. 

 
Gambar 3. 32. Outdoor Solar Lamp 

Sumber : prismsolar.net 

 
3.3. Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan 

3.3.1. Analisa Pemilihan Lokasi 

Lokasi terpilih untuk projek Bangunan Klenteng ini berada di kota 

Ketapang. Alasan pemilihan lokasi kota Ketapang ini adalah karena letak 

Kota Ketapang yang lebih strategis bila dibandingkan dengan kota-kota 

lain disekitarnya, dan karena kota Ketapang adalah ibukota dari 

Kabupaten Ketapang, sehingga lebih mudah dijangkau dan memiliki 

fasilitas sarana prasarana yang lebih lengkap, serta lebih memudahkan 

untuk mengurus hal-hal berkaitan pemerintahan karena berada di pusat. 

Pemilihan lokasi projek Bangunan Klenteng di Ketapang harus 

sesuai dan berpedoman pada peraturan pemerintah kota Ketapang. 

Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Detail Tata Ruang Kota Ketapang 

tahun 2014, bangunan klenteng termasuk dalam sarana umum tempat 

peribadatan. Pembagian lokasi untuk tempat peribadatan dapat dilihat 

pada tabel 3.19 berikut. 
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Tabel 3. 19. Rencana Tata Ruang Kawasan Kota Ketapang - 
Peribadatan 
Sumber : Laporan Akhir RDTRK Ketapang, 2014 

ZONA 

PERIBADATAN 

L
A

N
G

G
A

R
 

M
A

S
J
ID

 

G
E

R
E

J
A

 

P
U

R
A

 

K
L
E

N
T

E
N

G
 

PERUMAHAN 

R-1 T T T T T 

R-2 T T T T T 

R-3 T T T T T 

PERKANTORAN 

PK-1 T T T T T 

PK-2 T T T T T 

PK-2 T T T T T 

PERDAGANAN DAN 
JASA 

K-1 I T T T T 

K-2 I T T T T 

K-3 I T T T T 

 PENDIDIKAN 

SU-1 T T T T T 

SU-2 T T T T T 

SU-3 T T T T T 

S
A

R
A

N
A

 U
M

U
M

 KESEHATAN 

SU-4 T T T T T 

SU-5 T T T T T 

SU-6 T T T T T 

PERIBADATAN 

SU-7 I T T T T 

SU-8 T T T T T 

SU-9 T T T T T 

TRANSPORTASI 

SU-10 T T T T T 

SU-11 T T T T T 

SU-12 T T T T T 

SU-13 T T T T T 

INDUSTRI DAN 
PERGUDANGAN 

IG-1 T T T T T 

IG-2 T T T T T 

IG-3 T T T T T 

IG-4 T T T T T 

IG-5 T T T T T 

RUANG TERBUKA 
HIJAU 

RTH-1 T T T T T 

RTH-2 T T T T T 

RTH-3 T T T T T 

RTH-4 X X X X X 

RTH-5 X X X X X 

RTH-6 T T T T T 

PERTANIAN PN-1 T T T T T 

PETERNAKAN PT-1 T T T T T 

KAWASAN LINDUNG 
KL-1 X X X X X 

KL-2 X X X X X 
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Dari tabel 3.19 di atas, dapat diketahui bahwa bangunan klenteng 

sebagai bangunan peribadatan dapat dibangun pada hampir semua 

kawasan, kecuali kawasan RTH-4, RTH-5, KL-1, dan KL-2. Klasifikasi 

zona pemanfaatan ruang tersebut ditunjukkan pada tabel 3.20 berikut ini: 

Tabel 3. 20. Klasifikasi Zona Pemanfaatan Ruang Kota Ketapang 
Sumber : Laporan Akhir RDTRK Ketapang, 2014 

ZONA 
ZONA 

PEMANFAATAN 
RUANG 

KODE KETERANGAN 

R PERUMAHAN 

R-1 
Rumah Kepadatan 
Rendah (KDB 50%-60%) 

R-2 
Rumah Kepadatan 
Sedang (KDB 60%-70%) 

R-3 
Rumah Kepadatan Tinggi  
(KDB 70%-80%) 

PK PERKANTORAN 

PK-1 
Perkantoran Pemerintah 
Skala Lingkungan 

PK-2 
Perkantoran Pemerintah 
Skala Kecamatan 

PK-2 
Perkantoran Pemerintah 
Skala Kabupaten 

K 
PERDAGANAN DAN 

JASA 

K-1 
Perdagangan Skala 
Lingkungan 

K-2 
Perdagangan Skala Sub 
Pusat Pelayanan Kota 

K-3 
Perdagangan Skala Pusat 
Kota 

SU 

S
A

R
A

N
A

 U
M

U
M

 

PENDIDIKAN 

SU-1 Pendidikan Dasar 

SU-2 Pendidikan Menengah 

SU-3 Pendidikan Tinggi 

KESEHATAN 

SU-4 Kesehatan Skala Lokal 

SU-5 
Kesehatan Skala 
Kecamatan 

SU-6 Kesehatan Skala Kota 

PERIBADATAN 

SU-7 Ibadah Skala Lokal 

SU-8 Ibadah Skala Kecamatan 

SU-9 Ibadah Skala Kota 

TRANSPORTASI 

SU-10 Terminal 

SU-11 Bandara 

SU-12 Dermaga 

SU-13 Pelabuhan 

IG IG-1 Industri Kecil 
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INDUSTRI DAN 
PERGUDANGAN 

IG-2 Industri Menengah 

IG-3 Industri Besar 

IG-4 Pergudangan Tertutup 

IG-5 Pergudangan Terbuka 

RTH 
RUANG TERBUKA 

HIJAU 

RTH-
1 

RTH Olahraga dan 
Rekreasi 

RTH-
2 

RTH Pemakaman 

RTH-
3 

RTH Taman Kota 

RTH-
4 

RTH Hutan Kota 

RTH-
5 

RTH Hutan Bakau 

RTH-
6 

RTH Lahan Cadangan 

PN PERTANIAN PN-1 Ladang 

PT PETERNAKAN PT-1 Walet 

KL KAWASAN LINDUNG 
KL-1 Sempadan Sungai 

KL-2 Sempadan Pantai 

 

Pembagian zona pemanfaatan ruang tersebut dapat diihat pada peta 

rencana pola ruang kota Ketapang pada gambar 3.33 berikut ini : 

 
Gambar 3. 33. Peta Rencana Pola Ruang Kota Ketapang 

Sumber : Laporan Akhir RDTR Kota Ketapang, 2014 

Dari tabel 3.19, diketahui bahwa pembangunan peribadatan klenteng 

memiliki ketentuan T atau Terbatas. Yang dimaksud dengan Terbatas 

adalah pemanfaatan terbatas, yang berarti penggunaan tersebut 
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mendapatkan izin dengan diberlakukan pembatasan-pembatasan, 

seperti : (Laporan Akhir RDTRK Ketapang, 2014) 

 Pembatasan pengoperasian. Baik dalam bentuk pembatasan waktu 

berpoerasinya sebuat pemanfaatan ataupun pembatasan jangka 

waktu pemanfaatan ruang tersebut untuk kegiatan yang diusulkan. 

 Pembatasan intensitas ruang. Baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, 

ataupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini oleh pemerintah kota 

dengan menurunkan nilai maksimum atau meninggikan nilai minimum 

dari intensitas ruang. 

 Pembatasan jumlah pemanfaatan jika pemanfaatan yang diusulkan 

telah ada, masih mampu melayani, dan belum memerlukan 

penambahan (contoh, dalam sebuah kawasan perumahan yang telah 

cukup jumlah masjidnya, tidak diperkenankan membangun masjid 

baru), maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diijinkan, atau diijinkan 

denga pertimbangan-pertimbangan. 

 Pengenaan aturan-aturan tambahan seperti disinsetif, keharusan 

menyediakan analisis dampak lalu lintas, dan sebagainya. 

 
 Pemilihan lokasi : Kecamatan Delta Pawan, Kota Ketapang 

Ruang lingkup makro projek Bangunan Klenteng ini adalah Kota 

Ketapang, ibukota dari Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat. 

Letak geografis kota yaitu pada koordinat 109o55’ sampai dengan 110o05’ 

Bujur Timur, dan antara 1o45’ sampai 1o45’ Lintang Selatan. Kota 

Ketapang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Delta Pawan yang 

merupakan pusat kota, serta sebagian dari Kecamatan Benua Kayong 

dan Kecamatan Muara Pawan, dengan batas wilayah sebagai berikut : 
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 Utara : Selat Karimata dan Kecamatan Muara Pawan (Desa Sungai 

Awan Kiri) 

 Timur : Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Kecamatan Muara Pawan 

 Selatan : Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Selat Karimata 

 Barat : Selat Karimata 

 
Ruang lingkup mikro projek Bangunan Klenteng ini adalah 

Kecamatan Delta Pawan, pusat dari kota Ketapang. Kecamatan Delta 

Pawan memiliki luas luas 20,27 km2, terdiri dari 3 kelurahan : Kelurahan 

Kantor, Tengah, dan Mulia Baru, serta 6 desa yaitu: Desa Sampit, 

Sukaharja, Kali Nilam, Suka Bangun, Paya Kumang, dan Suka Bangun 

Dalam. Batas wilayah Kecamatan Delta Pawan : 

- Utara : Kecamatan Muara Pawan 

- Timur : Kecamatan Muara Pawan dan Kecamatan Benua Kayong 

- Selatan : Kecamatan Benua Kayong 

- Barat : Selat Karimata 

 
Fungsi bangunan pada Kecamatan Delta Pawan, antara lain : 

- Permukiman 

- Pemerintahan 

- Pendidikan 

- Kesehatan 

- Kawasan Militer 

- Fasilitas Olahraga 

- Peribadatan 

- TPU 

- Budidaya Walet 

- Perdagangan dan Jasa 

- Pariwisata 

- Bandara 

- Pelabuhan 

- Taman 

- Hutan Kota 

- Sempadan 
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Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan untuk 

tempat beribadatan di kota Ketapang adalah maksimum sebesar 60%. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Koefisien Luas 

Bangunan (KLB) adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.21 berikut : 

Tabel 3. 21.Koefisien Luas Bangunan Kota Ketapang 
Sumber : Perda Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 

NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN 

1 ≤ 100 m2 1,00 

2 100 – 300 m2 1,10 

3 300-500 m2 1,20 

4 500-1000 m2 1,3 

5 Selanjutnya koefisien ditambah 0,10 setiap 500 m2 

 

Rencana penetapan garis sempadan bangunan (GSB) di Kota 

Ketapang adalah sebagai berikut :  

- Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping yang 

menghadap jalan ditetapkan ½ (setengah) dari lebar Daerah Milik 

Jalan (Damija) atau ¼ (seperempat) dari Daerah Pengawasan Jalan 

(Dawasja) 

- Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 meter dari 

dinding bangunan 

- Garis sempadan belakang bangunan berjarak minimal 2 meter dari 

dinding bangunan 
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Kebutuhan luas lahan 

Berdasarkan pedoman teknis mengenai lahan bangunan di atas, 

maka luas lahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 

 Luas lantai dasar 

Bangunan klenteng ini direncanakan berjumlah 1 lantai. 

Maka : 

Luas lantai dasar  =  luas area indoor = 2.054 m2 

 Luas RTH 

Luas ruang terbuka (open space) = luas ruang outdoor + 

luas RTH. Bila RTH = 30 %, maka luas ruang outdoor = 4.919 m2 

= 70% 

Untuk mencari luas RTH, maka digunakan perbandingan 

sebagai berikut : 

Luas RTH

Luas ruang outdoor
 = 

30%

70%
 

Luas RTH = 
30%

70%
 x Luas ruang outdoor 

Luas RTH = 
0,3

0,7
 x 4.919 m2 

Luas RTH = 2.108 m2 

 Luas total lahan 

Luas total  = Luas lantai dasar + Luas open space 

 = Luas lantai dasar + (Luas ruang outdoor + Luas 

RTH) 

  = 2.054 + (4.919 + 2.108) m2 

= 9.081 = 9.100 m2  
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Potensi lokasi tapak 

- Berada di pusat kota 

- Sudah terdapat fasilitas sarana prasarana dan infrastruktur yang 

memadai, seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, dan telepon 

 
Kendala lokasi tapak 

- Kawasan terpilih merupakan wilayah dengan air tanah dan curah 

hujan tinggi, rawan terhadap rob 

- Belum tersedia sarana transportasi umum 

 
3.3.2. Analisa Pemilihan Tapak 

Kriteria pemilihan tapak projek Bangunan Klenteng di Ketapang, 

antara lain : 

 Memiliki feng shui yang baik 

 Lokasi cukup tenang (tidak terlalu bising) 

 Kondisi lingkungan sekitar : dekat dengan permukiman warga, 

khususnya keturunan Tionghoa dan penganut Kong Hu Cu 

 Pencapaian menuju lokasi mudah 

 Tersedia jaringan infrastruktur 

 Potensi alami : vegetasi tapak, resapan air hujan 
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Alternatif Tapak A 

Tapak A terletak di Jalan Jendral S.Parman, dengan kondisi 

lingkungan seperti pada gambar berikut : 

 
Gambar 3. 34. Lokasi Eksisting Tapak A 

Sumber : dokumen pribadi 

 
Gambar 3. 35. Peta Grafis Lokasi Tapak A 

Sumber : dokumen pribadi 

Luas tapak = 90,89 m x 100,51 m = 9.135,35 m2 

丁           登科 

 

 



200 
 

Batas-batas tapak A : 

- Utara : Jalan Gang kecil 

- Timur : Lahan kosong (bukan hutan) 

- Barat : Jalan Letjend S.Parman 

- Selatan : Kantor Dinas Pendapatan Daerah 

Kondisi tapak A : 

- Tapak berada di pusat kota dengan zona ruang pemerintahan 

- Tapak relatif datar 

- Terdapat utilitas kota yang lengkap : tiang listrik, tiang telepon, 

jaringan air bersih 

- Infrastruktur jalan utama di bagian depan tapak berupa aspal 

dengan lebar ± 10 meter 

- Infrastruktur jalan gang kecil di sisi Utara tapak berupa aspal 

dengan lebar ± 6 meter 

 
Hasil survei tapak A dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3. 22. Hasil Survei Tapak A 
Sumber : analisis pribadi 

Tapak A 
5 Januari 2018 

Pukul 09:10 
4 Januari 2018 

Pukul 14:22 
12 Maret 2018 
Pukul 20:24 

Arah angin* Utara - Timur Barat – Selatan 
Barat – Barat 

Laut 

Kecepatan 
angin* 

4 km / h 9 km / h 8 km / h 

Kelembaban* 77% 72% 85% 

Suhu* 28 oC 29 oC 26 oC 

Motor 14 motor /menit 28 motor /menit 35 motor /menit 

Mobil 9 mobil /menit 17 mobil /menit 20 mobil /menit 
*Data diambil dari aplikasi Prakiraan Cuaca karya smart app – desired 
app 

 

 

 



201 
 

Alternatif Tapak B 

Tapak B terletak di Jalan Lingkar Kota, dengan kondisi lingkungan 

seperti pada gambar berikut : 

 
Gambar 3. 36. Lokasi Eksisting Tapak B 

Sumber : dokumen pribadi 

 
Gambar 3. 37. Peta Grafis Tapak B 

Sumber : dokumen pribadi 

Luas tapak = 
𝟗𝟎,𝟓𝟔 天德+𝟏𝟎𝟐,𝟓𝟔 进宝

2
 x 94,40 丁  

= 9.115,264 = 9.116 m2 
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Batas-batas tapak B : 

- Utara : Lahan kosong 

- Timur : Jalan Lingkar Kota 

- Barat : Lahan Persawahan 

- Selatan : Lahan Persawahan 

Kondisi tapak : 

- Tapak berada di pinggir kota, berada pada kawasan 

pengembangan Cagar Budaya Lokal 

- Tapak relatif datar 

- Terdapat utilitas kota yang lengkap : tiang listrik, tiang telepon, 

jaringan air bersih 

- Infrastruktur jalan utama di bagian depan tapak berupa aspal 

dengan lebar ± 6 meter 

 
Hasil survei lapangan pada tapak B dapat dilihat pada tabel 3.23 

berikut : 

Tabel 3. 23. Hasil Survei Tapak B 
Sumber : analisis pribadi 

Tapak B 
5 Januari 2018 

Pukul 09:12 
4 Januari 2018 

Pukul 14:23 
12 Maret 2018 
Pukul 20:25 

Arah angin* Utara – Timur Barat – Selatan 
Barat – Barat 

Laut 

Kecepatan 
angin* 

4 km / h 9 km / h 7 km / h 

Kelembaban* 77% 72% 85% 

Suhu* 28 oC 29 oC 26 oC 

Motor 7 motor /menit 12 motor /menit 2 motor /menit 

Mobil - 2 mobil /menit - 
*Data diambil dari aplikasi Prakiraan Cuaca karya smart app – desired 
app 
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Pemilihan Tapak 

Analisa pemilihan tapak untuk projek Bangunan Klenteng di 

Ketapang ini ditunjukkan oleh tabel 3.24 berikut : 

Tabel 3. 24. Analisa Pemilihan Tapak 
Sumber : analisa pribadi 

KRITERIA TAPAK A TAPAK B 

Lokasi 
Jl. Letjend S. 
Parman, dekat 
dengan pusat kota 

Jalan Lingkar Kota, 
kawasan 
pengembangan Cagar 
Budaya Lokal 

Feng Shui 

Bentuk lahan jajar 
genjang, kategori 
feng shui lahan 
Kurang Baik 

Bentuk lahan 
trapesium, kategori 
lahan Jelek 
 
Menghadap ke arah 
Sungai Pawan, feng 
shui Sangat Baik, 
karena sungai tempat 
mengalir Shen Chi 

Pencapaian 
dan 

Aksesibilitas 

Berada pada area 
pemerintahan, dekat 
dengan pusat kota 
dan memiliki jalan 
utama yang lebar. 
 
Jarak dari pusat kota 
2-3 km, pencapaian 
menuju tapak 3-7 
menit. 

Berada di pinggir kota 
dengan jalan utama 
cukup lebar. 
 
Jarak dari pusat kota 
sekitar 3-4 km, 
pencapaian menuju 
tapak 5-10 menit. 
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Kondisi 
Lingkungan 

Sekitar 

Berada dekat dengan 
permukiman warga di 
pusat kota. 
 
Kondisi lingkungan 
cukup berisik dengan 
banyaknya 
kendaraan yang 
berlalu-lintas 

Berada dekat 
permukiman warga, 
lahan persawahan, 
dan dekat objek wisata 
lainnya yaitu Rumah 
Adat Dayak dan 
Jembatan Pawan 
Kuning. 
 
Kondisi lingkungan 
tenang, tidak berisik, 
tidak terjadi 
kemacetan 

Jaringan 
utilitas dan 
infrastuktur 

Jaringan listrik, 
telepon, dan air 
bersih sudah tersedia 
 
Jalan utama berupa 
aspal selebar 10 
meter, merupakan 
jalan dua arah, dapat 
dilalui mobil, truk, 
dan bus 

Jaringan listrik, 
telepon, dan air bersih 
sudah tersedia 
 
Jalan utama berupa 
aspal selebar 6 meter, 
merupakan jalan dua 
arah, dapat dilalui 
mobil dan truk. Agak 
sulit untuk dilalui bus 

Potensi Alami 

Vegetasi pada tapak 
kurang 
 
Termasuk area 
dengan resapan air 
hujan yang cukup 

Vegetasi pada tapak 
banyak. 
 
Masih terdapat banyak 
vegetasi dan lahan 
kosong serta lahan 
persawahan di sekitar 
tapak 
 
Termasuk area 
dengan resapan air 
hujan yang cukup 

 

Penilaian pemilhan tapak ditunjukkan dengan tabel 3.25 berikut : 

Tabel 3. 25. Penilaian Pemilihan Tapak 
Sumber : analisis pribadi 

KRITERIA TAPAK A TAPAK B 

Lokasi 4 4 

Feng Shui 3 4 

Pencapaian 
Aksesibilitas 

5 3 
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Kondisi 
Lingkungan 

Sekitar 

2 5 

Jaringan utilitas 
dan infrastuktur 

5 4 

Potensi alami 3 4 

TOTAL 22 24 

Keterangan : 

1 = Buruk, 2= Kurang Baik, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik 

 
Dari analisa pemilihan yang telah dilakukan, maka tapak terpilih 

untuk projek Bangunan Klenteng di Ketapang adalah tapak B. 

 
Gambar 3. 38. Tapak Terpilih 

Sumber : dokumen pribadi 

 
Analisis Tapak Terpilih 

 Kelebihan / potensi 

- Tapak memiliki tingkat ketenangan yang tinggi 

- Tapak memiliki feng shui yang Sangat Baik 

- Tapak berada pada lokasi kawasan pengembangan Cagar 

Budaya Lokal 

- Terdapat jaringan utilitas dan infrastruktur yang mendukung 
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- Keasrian dan kondisi lingkungan sangat baik 

- Lokasi tapak sesuai dengan kriteria pemilhan 

 Kekurangan / kendala 

- Jarak lokasi tapak cukup jauh dari pusat kota 

- Berada pada lokasi ‘tusuk sate’ yang membawa Sha Chi 

- Lokasi tapak rawan rob ketika musim hujan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


