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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra Arsitektural 

Projek Bangunan Klenteng di Ketapang didesain dengan tema 

arsitektur tradisional China. Tema tersebut diterapkan pada desain 

bangunan dan kawasan komplek bangunan dengan mempertimbangkan 

fungsi bangunan, karakteristik tema, serta penataan komposisi, proporsi, 

simetri dan irama dari elemen bangunan, sehingga tercipta bangunan 

religius yang estetis dan simbolik. 

 
4.1.2. Aspek Fungsi 

Projek Bangunan Klenteng di Ketapang ini berfungsi sebagai 

tempat religious bagi umat keturunan Tionghoa dan penganut Kong Hu 

Cu, sebagai wadah untuk kegiatan ibadah, kegiatan keagamaan, dan 

sosialisasi. Selain itu, bangunan ini juga memiliki fasilitas penunjang yaitu 

edukasi dan wisata, dimana pengunjung umum dapat berwisata 

menikmati arsitektur, mengikuti perayaan adat istiadat kebudayaan China, 

mengikuti kelas Bahasa Mandarin dan latihan bela diri, dan sebagainya. 

Fungsi bangunan ikut mempengaruhi tema desain yang dipilih, yaitu 

arsitektur tradisional China, karena bangunan klenteng adalah salah satu 

budaya dan arsitektur China.  
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4.1.3. Aspek Teknologi 

Teknologi pada projek Bangunan Klenteng di Ketapang digunakan 

untuk mendukung aktifitas dan kegiatan yang dilakukan di komplek 

bangunan, dan disesuaikan dengan kebutuhan. 

 

4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

Tujuan dibuatnya projek Bangunan Klenteng di Ketapang ini, 

antara lain : 

 Menciptakan sebuah tempat peribadatan baru yang nyaman dan 

memadai bagi masyarakat Tionghoa dan penganut Kong Hu Cu di 

Kota Ketapang dan sekitarnya 

 Menciptakan aset baru yang dapat digunakan sebagai salah satu 

tempat wisata yang berpotensi, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

sektor pariwisata Kota Ketapang. 

 Menciptakan fasilitas pembelajaran dan sosialisasi untuk 

meningkatkan wawasan dan minat bakat terhadap kebudayaan 

Tionghoa. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

Faktor-faktor yang memengaruhi dalam proses perancangan 

projek Bangunan Klenteng di Ketapang, yaitu : 

 Fungsi bangunan dan kegiatan yang terjadi di dalamnya 

 Teori arsitektur tradisional China 

 Teori ilmu feng shui 
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 Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan projek terpilih, seperti 

ketentuan KLB, KDB, GSB, dan sebagainya 

 Kondisi tapak terpilih dan lingkungan sekitar 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

Beberapa faktor perancangan yang harus diperhatikan dalam 

merancang projek Bangunan Klenteng di Ketapang, yaitu : 

a. Aspek Arsitektural 

 Desain bangunan mencerminkan fungsi bangunan, baik dari segi 

bentuk dan gaya bangunan 

 Desain bangunan yang iconic yaitu mencolok bila dibandingkan 

dengan bangunan sekitarnya, tetapi juga tidak melupakan 

keselarasan antar lingkungan sekitar 

 Desain komplek bangunan yang hijau dan asri 

 Penataan ruang dan penerapan gaya desain disesuaikan dengan 

kebutuhan dan fungsi bangunan 

b. Aspek bangunan 

 Sistem struktur disesuaikan dengan penerapan gaya dan fungsi 

bangunan 

 Sistem struktur dan konstruksi bangunan menggunakan material 

yang aman, kokoh, serta tahan lama dan mudah dirawat 

 Sistem struktur dan konstruksi bangunan menyesuaikan dengan 

iklim dan topografi lokasi kawasan, bangunan terhindar dari panas, 

hujan, dan rob, serta memiliki penghawaan udara yang bagus 

sehingga penghuni dapat merasa nyaman dan aman. 
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 Sistem utilitas menyesuaikan dengan kebutuhan bangunan,  

hemat energi dan tidak merusak lingkungan 

c. Aspek lingkungan 

 Pencapaian menuju kawasan komplek klenteng mudah dicapai 

dengan kendaraan baik motor, mobil, maupun bus 

 Terdapat sarana prasarana di sekitar kawasan yang dapat 

mendukung komplek Bangunan Klenteng di Ketapang 

 Kawasan berada di lokasi yang berdekatan dengan permukiman 

yang masyarakatnya merupakan keturunan Tionghoa dan 

memeluk agama Kong Hu Cu 

 Kawasan berada di lokasi yang mendukung untuk dilakukannya 

kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan : udara bersih, 

tingkat kebisingan rendah, lingkungan bersih 

 Lokasi berada di tempat yang strategis, berada di kota yang maju, 

mudah dicapai oleh masyarakat lokal maupun masyarakat dari 

kota sekitar, serta memiliki masyarakat keturunan Tionghoa dan 

penganut Kong Hu Cu 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan 

 Pelaku 

Pelaku pada projek Bangunan Klenteng di Ketapang ini terbagi 

menjadi dua kelompok, yaitu : 

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

VIP. 
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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. 

 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 

bahasa mandarin, kaligrafi, dsb), serta kegiatan jual-beli. 

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. 

 Kebutuhan dan besaran ruang 

Kebutuhan dan luas ruang indoor, outdoor, serta total luas yang 

dibutuhkan untuk projek Bangunan Klenteng di Ketapang ini dapat dilihat 

pada tabel 4.1 – tabel 4.3 berikut : 
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Tabel 4. 1. Kebutuhan dan Luas Ruang Indoor 
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 

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 
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Total luas ruang 1.579,448 

Sirkulasi antar ruang 30% 473,8344 

Total luas ruang  
 

Total Luas Bangunan 

2.053,2824 
 

2.054 m2 

 

Tabel 4. 2. Kebutuhan dan Luas Ruang Outdoor 

Sumber : dokumen pribadi 

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 

 
Tabel 4. 3. Total Kebutuhan dan Luas Ruang 
Sumber : dokumen pribadi 

TOTAL LUAS LAHAN 

Luas bangunan (area indoor) 2.054 

Luas area outdoor 4.919 

Total Luas Lahan 6.973 m2 

 

4.3.2. Program Sistem Struktur 

Program sistem struktur pada projek Bangunan Klenteng di 

Ketapang ini adalah sebagai berikut : 

1) Struktur atap lengkung 

Atap lengkung merupakan salah satu karakteristik dan ciri khas 

arsitektur tradisional kebudayaan China. Bentuk atap yang 

melengkung ini dibuat untuk mengantisipasi iklim, curah hujan, dan 
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salju. Cara untuk menghitung atap lengkung dapat menggunakan 

teknik Raise the Truss yang banyak digunakan saat Dinasti Ching 

(gambar 3.4). 

Alternatif material penutup atap dapat dipilih genteng keramik, 

dengan perhitungan jenis genteng ini lebih kuat dan awet serta tahan 

panas dan hujan, perawatannya juga cukup mudah.  

 
Gambar 4. 1. Genteng Keramik 

Sumber: inspirasirumahsite.wordpress.com 

 

Tou-Kung 

Merupakan sistem bracket khas arsitektur tradisional China, 

yang berfungsi sebagai penyambung antar kolom dan balok, dan 

membantu menopang dan menyalurkan beban. Tou-Kung dibuat 

dengan material kayu, karena lebih kuat dan lebih mudah untuk 

dipasang maupun diukir. 

 
Gambar 4. 2. Tou-Kung Kayu 
Sumber : memphite.com 
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2) Struktur rangka 

Sistem struktur bangunan menggunakan sistem rangka, terdiri 

dari kolom dan balok yang terikat satu sama lain, guna menopang dan 

menyalurkan beban bangunan.  

Sistem rangka pada bangunan arsitektur tradisional China  

menggunakan sistem Chuan-Dou atau Tai-Liang. Dalam mendesain 

bangunan klenteng, sistem rangka yang lebih sering digunakan 

adalah sistem Tai-Liang, dimana dua kolom langsung menopang 

balok. 

 

Gambar 4. 3. Sistem Rangka Tai-Liang 
Sumber : andrew.cmu.edu 

Alternatif material yang digunakan untuk kolom dan balok dapat 

menggunakan beton bertulang, dengan pertimbangan bahwa material 

ini lebih kuat, tahan air dan api, serta dapat dicetak sesuai dimensi 

yang diperlukan. 
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Gambar 4. 4. Kolom Beton Bertulang 
Sumber : 2.bp.blopspot.com 

3) Enclosure 

Plafond Melengkung dan Plafond Lancip 

Plafond dengan bentuk melengkung pada bagian tengahnya 

kerap digunakan dalam bangunan klenteng. Bentuk plafond ini 

melambangkan bumi yang buat, tempat manusia tinggal, dan 

diterapkan pada ruang-ruang sirkulasi pada klenteng. (gambar 4.5) 

 
Gambar 4. 5. Plafond Melengkung 

Sumber : dokumen pribadi 

Sedangkan plafond lancip merupakan plafond yang bentuknya 

mengikuti bentuk atap, melancip ke tengah. Plafond ini 

melambangkan dunia tanpa batas, langit yang didiami para dewa, dan 

diterapkan pada ruang-ruang doa yang terdapat altar dewa-dewi. 

(gambar 4.6) 



217 
 

 
Gambar 4. 6. Plafond Lancip 
Sumber : dokumen pribadi 

Material plafond dapat menggunakan kayu, karena lebih udah 

dibentuk dan kuat, serta lebih mencerminkan gaya arsitektur 

tradisional China. 

 
Plafond Datar 

Plafond datar adalah jenis plafond biasa yang sering ditemui di 

bangunan-bangunan. Plafond ini dapat diterapkan pada ruang-ruang 

kantor, ruang dapur, kamar mandi, dan aula serbaguna. Material 

plafond dapat dipilh jenis PVC, karena bobotnya yang ringan dan 

tahan air, serta terdapat banyak pilihan warna dan motif.  

 
Gambar 4. 7. Plafond PVC 

Sumber : ezygriya.co.id 
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Dinding 

Penggunaan dinding pada projek Bangunan Klenteng di 

Ketapang ditentukan berdasarkan pertimbangan fungsi ruang.  

Tabel 4. 4. Penggunaan Jenis Dinding 
Sumber : dokumen pribadi 

No. Material Keterangan 

1 

Dinding kayu 
 

 
Sumber : 

pxhere.com 

 
Merupakan ciri khas arsitektur 
tradisional China, dan mudah dilakukan 
pemasangan dan pengukiran. 
 
Dapat diterapkan pada ruang-ruang 
doa utama dan tambahan agar 
memperkuat kesan arsitektur 
tradisional China, dan memudahkan 
untuk memberikan ornamen berupa 
ukiran. 
 

2 

Dinding batu bata 
 

 
Sumber : 

rumahdiy.com 

 
Jenis dinding yang kuat dan tahan api 
serta air, banyak digunakan di 
bangunan-bangunan rumah tinggal, 
rumah ibadah, maupun bangunan 
lainnya. 
 
Dapat diterapkan pada ruang-ruang 
yang memerlukan pembatas ruang 
permanen, seperti pada ruang aula 
serbaguna, dan juga pada dinding 
bagian luar / outdoor, seperti pada pos 
jaga, dinding area parkir, dan 
sebagainya 
 

3 

Dinding batu alam 
 

 
Sumber : 

rumah123.com 

Dinding batu alam dapat memberikan 
kesan alami dan natural, serta dapat 
digunakan untuk estetika ruangan 
indoor maupun outdoor, dan juga tahan 
air dan api. 
 
Dapat diterapkan pada dinding bagian 
luar bangunan atau pada area parkir. 
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6 

Dinding keramik 
 

 
Sumber : i2.wp.com 

 
Dinding yang dilapis keramik 
merupakan pilihan dinding yang juga 
banyak digunakan, karena 
pemasangan yang mudah serta 
harganya yang realtif murah, tetapi 
tahan air dan api dan tersedia banyak 
motif dan warna. 
 
Dapat diterapkan pada dinding 
ruangan yang memerlukan ketahanan 
terhadap air maupun api, seperti 
dinding kamar mandi dan dinding 
dapur, atau dinding luar bangunan. 
 

 

Lantai 

Penggunaan lantai pada projek Bangunan Klenteng di Ketapang 

dapat menggunakan jenis lantai sebagai berikut : (tabel 4.5) 

Tabel 4. 5. Penggunaan Jenis Lantai 
Sumber : dokumen pribadi 

No. Material Keterangan 

1 

 
 

Keramik 
 
 
 
 
 

 
Sumber : 

blogharga.xyz 

Lantai keramik tahan air dan api, 
perawatannya juga mudah, tersedia 
banyak motif dan warna. Akan tetapi 
pemasangan lantai keramik kurang 
rapi karena jarak antar keramik dapat 
terlihat. 
 
Dapat diterapkan pada hampir semua 
ruangan, pada ruang doa utama dan 
tambahan, ruang-ruang kantor, 
kamar mandi, dapur, pos jaga, kamar 
tidur penjaga klenteng, dan 
sebagainya. 
 
Motif dan warna lantai menyesuaikan 
dengan fungsi ruang. Misalnya pada 
ruang doa, dapat digunakan motif 
kayu sehingga memberikan kesan 
alami dan selaras dengan tema 
desain. 

2 
Batu alam 

 

Memberikan kesan klasik dan alami, 
dapat membantu menonjolkan ciri 
khas arsitektur tradisional China. 
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Sumber : home.co.id 

Dapat diterapkan pada ruang doa, 
inner court. 

3 

Paving blok 
 

 
Sumber : 

blogharga.xyz 

Dapat diterapkan pada area outdoor 
pada pedestrian, area drop-off dan 
area parkir. 

4 

Grass blok 
 

 
Sumber : 

moodle.com 

Grass blok dapat menyerap air hujan 
dan pemasangannnya juga mudah.  
 
Dapat diterapkan pada area outdoor 
pada halaman, atau area parkir. 

 

4) Struktur Pondasi 

Penggunaan pondasi struktur pada projek Bangunan Klenteng 

di Ketapang ini dapat menggunakan pondasi Futplat. Jenis pondasi 

ini menggunakan material cor beton bertulang sehingga kuat dan 

tahan air, cocok digunakan pada tanah di kota Ketapang yang 

memiliki air tanah tinggi.  

Dan karena projek berlokasikan di lahan gambut, maka 

diperlukan perbaikan / perkuatan tanah dengan diberikan pendukung 

pondasi, agar tanah kuat menahan beban bangunan. Perkuatan 

tanah dapat menggunakan cerucuk kayu, karena memiliki daya 

dukung yang lebih kuat. 
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Gambar 4. 8. Pondasi Futplat dengan Cerucuk Kayu 

Sumber : dokumen pribadi 

Pondasi untuk dinding pengisi menggunakan pondasi lajur batu 

kali, dengan pertimbangan batu kali kuat dan tahan lama, murah serta 

mudah didapatkan. 

 
Gambar 4. 9. Pondasi Batu Kali 

Sumber : 4.bp.blopspot.com 

 
4.3.3. Program Sistem Utilitas  

Pencahayaan 

Sistem pencahayaan pada projek Bangunan Klenteng di 

Ketapang ini menggunakan sistem pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan. 
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Pencahayaan alami didapatkan dari pantulan cahaya 

matahari yang masuk ke dalam ruangan melalui lubang, bukaan, 

atau jendela, di saat pagi-sore hari ketika matahari bersinar terang. 

Pencahayaan alami dibutuhkan untuk menghemat penggunaan 

energi llistrik pencahayaan buatan. 

Pencahayaan buatan bersumber dari energi listrik, dalam 

bentuk cahaya lampu. Pencahayaan buatan dibutuhkan untuk 

mendukung aktifitas dan kinerja pengguna bangunan ketika tidak 

terdapat pencahayaan alami dan membutuhkan pencahayaan 

yang lebih. Pencahayaan pada taman menggunakan lamu taman 

energi solar, guna menghemat penggunaan listrik yang berlebihan. 

 
Penghawaan 

Penghawaan pada bangunan menggunakan penghawaan 

alami dan penghawaan buatan. Penghawaan alami berasal dari 

udara segar yang masuk ke dalam ruangan melalui lubang 

ventilasi, bukaan, maupun jendela, dengan sistem crossiventilation. 

Penghawaan alami diterapkan pada hampir semua ruangan guna 

memberikan akses untuk pertukaran udara. 

Penghawaan buatan pada bangunan dibutuhkan untuk 

memberikan udara segar dan menjaga sirkulasi udara sehat dalam 

ruangan sehingga ruangan tidak panas atau panas. Penghawaan 

buatan didapatkan dari alat elektronik berupa AC Split, Standing 

AC, dan Exhaust Fan. AC Split dapat digunakan pada ruang-ruang 

kantor, sedangkan Standing AC digunakan pada ruangan aula 
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serbaguna. Exhaust fan dipasang pada ruang dapur dan kamar 

mandi agar terjadi pertukaran udara yang sehat. 

 
Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi dalam projek Bangunan Klenteng 

menggunakan sistem telepon dan sound system. Telepon 

digunakan sebagai alat komunikasi antara pengguna di ruangan 

satu dengan ruangan lainnya, juga antara pihak klenteng dengan 

pihak lain. Sedangkan sound system digunakan oleh pihak 

klenteng untuk memberikan informasi kepada pengunjung di 

area/ruang tertentu. 

 
Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada Bangunan Klenteng menggunakan 

sistem CCTV yaitu kamera pemantau, dipasang di beberapa titik di 

komplek bangunan, guna memantau kegiatan dan keamanan 

komplek bangunan. 

 
Sistem Elektrikal 

Sumber listrik utama pada projek ini berasal dari PLN, yang 

kemudian disalurkan menuju trafo bangunan. Kemudian, daya 

listrik dialirkan dari trafo menuju panel listrik utama, lalu ke 

beberapa sub panel, dan diteruskan menuju semua perangkat 

listrik yang digunakan. 

Terdapat juga generator set yang disediakan untuk 

mengantisipasi keadaan darurat ketika listrik dari PLN padam, 

sehingga kegiatan dalam bangunan dapat tetap dilakukan. 
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Jaringan Air Bersih 

Jaringan air bersih di bangunan klenteng ini bersumber dari 

PDAM, dapat menggunakan sistem up-feed untuk sistem distribusi 

air dalam bangunan. Pertimbangan pemilihan sistem up-feed yaitu 

karena lebih estetik, karena jika menggunakan sistem down-feed, 

tangki air harus diletakkan di atas bangunan atau di atap, sehingga 

dapat mengganggu pemandangan dan kurang estetik. Dan juga, 

pemakaian air pada bangunan klenteng sebatas pada penggunaan 

air di kamar mandi dan dapur, sehingga kapasitas air yang 

digunakan tidak terlalu banyak. 

 
Gambar 4. 10. Sistem up-feed 

Sumber : dd.lnwfile.com 

 
Jaringan Air Kotor 

Jaringan air kotor terbagi menjadi 3 kategori yaitu : limbah 

cair, limbah padat, dan air hujan. 

Limbah cair berasal dari air bekas mencuci sayur, cuci 

pakaian, atau mandi, dan biasanya masih dapat dimanfaatkan 

kembali setelah diproses. Limbah cair nantinya akan di recycle 

kemudian dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman, dan 

sebagainya. 
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Limbah padat adalah limbah pembuangan dari toilet, akan 

disalurkan menuju septic tank, diproses menjadi air olahan, 

kemudian air olahan tersebut disalurkan menuju peresapan. 

Dan untuk air hujan dari atap, nantinya akan disalurkan 

melalui talang menuju bak penampungan dan bak pengolahan air 

hujan (PAH) agar didapat air olahan yang bersih dari kotoran 

sehingga dapat digunakan kembali. 

 
Pemadam Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran direapkan pada bangunan 

klenteng guna mengantisipasi adanya kebakaran pada komplek 

bangunan. Alat-alat yang diterapkan pada projek Bangunan 

Klenteng ini, antara lain :  

 Fire system alarm dan hydrant box; dapat dipasang pada ruang 

kantor atau ruang serbaguna, atau dapur 

 APAR; disediakan pada beberapa titik atau ruangan, 

menggunakan jenis APAR karbon dioksida. 

 
4.3.4. Program Lokasi dan Tapak 

Lokasi projek Bangunan Klenteng di Ketapang ini berada di 

kecamatan Delta Pawan, Kota Ketapang, Kabupaten Ketapang, Provinsi 

Kalimantan Barat. 

a. Lokasi Eksisting Tapak Terpiilh 

Lokasi tapak terpilih berada di Jalan Lingkar Kota Ketapang, 

dengan eksisting seperti ditunjukkan gambar 4.11 berikut : 
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Gambar 4. 11. Lokasi Eksisting Tapak Terpilih 

Sumber : dokumen pribadi 

b. Batas-batas Tapak 

- Utara : Lahan kosong 

- Timur : Jalan Lingkar Kota 

- Barat : Lahan kosong dan lahan persawahan 

- Selatan : Lahan persawahan 

c. Topografi Tapak 

Tapak memilki topografi yang relatif datar, dapat dilihat pada 

gambar 4.12 berikut ini : 

 
Gambar 4. 12. Foto Tapak Terpilih 

Sumber : dokumen pribadi 
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d. Lebar jalan  

Jalan utama pada lokasi tapak terpilh adalah Jalan Lingkar Kota, 

memiliki lebar ± 6 meter, menggunakan material aspal. 

e. Koefisien Dasar Bangunan = 60% 

f. Koefisien Luas Bangunan 

KLB untuk bangunan dengan luas 500 – 1.000 m2 memiliki 

koefisien 1,30, dan luas selanjutnya koefisien ditambah 0,10 setiap 

500 m2 (lihat tabel 3.22). Luas bangunan projek Bangunan Klenteng 

ini adalah 2.118 m2, maka KLB-nya adalah sebesar 1,50. 

g. Garis Sempadan Bangunan  

Ketentuan GSB tapak terpilih yaitu : 

 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 

h. 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  


