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BAB IV 

 PROGRAM ARSITEKTUR  

 

4.1. Konsep Program 

Konsep program meliputi aspek citra, fungsi dan teknologi yang 

akan diterapkan pada bangunan. 

4.1.1. Aspek citra 

Projek merupakan fasilitas pendidikan untuk menjadi perwira tinggi 

milik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah Lembaga Pendidikan 

dan Pelatihan Polri, maka bangunan diharapkan dapat menunjukkan 

karakter bahwa bangunan merupakan fasilitas untuk mencetak perwira 

tinggi seperti ketegasan, kekuatan, kesatuan, desain yang formal. Elemen 

dalam bangunan didesain menyesuaikan dengan karakter yang diharapkan 

dari perwira tinggi kepolisian. Selain itu fasilitas harus dapat memberikan 

kenyamanan, keamanan dan kesehatan pengguna. 

Salah satu masalah populer dalam pembangunan fasilitas 

pendidikan tinggi saat ini adalah fasilitas pendidikan yang berkelanjutan 

(sustainable) (Hatmoko, 2014). Oleh karena itu fasilitas ini perlu memikirkan 

aspek tersebut. Bangunan diharapkan dapat memanfaatkan potensi iklim 

dan lingkungan sekitar dengan maksimal, sehingga kenyamanan pengguna 

dapat terjamin dan memaksimalkan penghematan energi. 
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4.1.2. Aspek fungsi 

Fungsi utama dari fasilitas ini adalah untuk mewadahi perwira 

menengah kepolisian yang ingin memenuhi syarat untuk menjadi perwira 

tinggi. Proses pendidikan dan pelatihan membutuhkan waktu selama 7 

bulan, oleh karena itu selain untuk proses pendidikan dan pelatihan fasilitas 

juga menjadi tempat tinggal sementara bagi peserta dan pengelola.  

Desain diharapkan dapat memanfaatkan potensi lingkungan secara 

optimal untuk menciptakan fasilitas pendidikan yang kondusif baik untuk 

kegiatan pendidikan maupun tempat tinggal sementara untuk peserta. 

4.1.3. Aspek teknologi 

o Teknologi pada fasilitas ini berfungsi untuk mendukung dan 

memudahkan segala kegiatan yang ada dalam fasilitas. Aplikasi 

teknologi dapat berupa penggunaan prasana khusus yang dibutuhkan, 

pemanfaatan photovoltaic panel, climatic-responsive kinetic facade dan 

sistem rain harvesting sebagai wujud desain bioklimatik dengan 

penghematan energi dan bangunan yang berkelanjutan. 

  

4.2. Tujuan Perancangan, faktor penentu perancangan, faktor 

persyaratan perancangan 

Mencakup tujuan, faktor penentu dan persyaratan dalam 

perancangan pusat pelatihan perwira tinggi Polri. 
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4.2.1. Tujuan perancangan 

Tujuan perancangan pusat pelatihan perwira tinggi Polri adalah 

sebagai berikut : 

o Untuk memberikan fasilitas yang mewadahi, mandiri dan berkarakter 

kepada perwira menengah yang ingin mengikuti pendidikan sebagai 

syarat untuk menjadi perwira tinggi. 

o Meningkatkan kualitas SDM Kepolisian Negara Republik Indonesia 

khususnya calon perwira tinggi. 

4.2.2. Faktor penentu perancangan 

Terdapat beberapa faktor penentu dalam perencanaan pusat 

pelatihan dan pengembangan perwira tinggi polri, antara lain : 

o Faktor lingkungan 

Lingkungan harus memberikan suasana yang kondusif untuk tempat 

pembelajaran dan tempat tinggal, karena fasilitas ini menggunakan 

sistem asrama. Beberapa faktor lingkungan yang perlu 

dipertimbangkan antara lain : 

 Kondisi udara yang bebas polusi. 

 Kebisingan rendah. 

 Pencahayaan alami menuju bangunan tidak terhalang oleh 

bangunan di sekitarnya. 

 Pemandangan yang baik dapat menunjang suasana yang kondusif 

untuk proses pembelajaran maupun tempat tinggal. 
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 Pembangunan fasilitas ini diharapkan tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan di sekitarnya. 

o Persyaratan ruang dan bangunan 

Kebutuhan ruang dan fasilitas dalam bangunan diperoleh dari hasil 

analisis, studi literatur dan survey lapangan dengan harapan akan 

tercipta ruang – ruang yang memenuhi kebutuhan, memberikan 

kenyamanan dan menunjang kegiatan yang berlangsung di dalamnya. 

o Kenyamanan dan keamanan 

Penyediaan APAR, hydrant, tangga darurat, sprinkler, smoke 

detector, alarm kebakaran dan akses untuk pemadam kebakaran 

diharapkan dapat memberikan keselamatan untuk pelaku di pusat pelatihan 

dan pengembangan dari kebakaran. 

Adanya CCTV pada bangunan juga memberikan keamanan dalam 

bangunan. Penggunaan kunci pintu kartu untuk memberikan keamanan 

lebih pada bangunan dan privasi pada pengguna. 

o Peraturan pemerintah 

Perencanaan fasilitas pusat pelatihan dan pengembangan perwira 

tinggi polri harus mengikuti peraturan yang berlaku, baik peraturan 

mengenai bangunan atau lokasi tapak. Bangunan harus direncanakan 

dengan mengikuti KDB, KLB, GSB dan peraturan lainnya. 

4.2.3. Faktor persyaratan perancangan 

o Persyaratan arsitektur 
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 Peletakkan massa bangunan didasarkan oleh keterkaitan kegiatan 

pada masing – masing bangunan 

 Bentuk massa dan penampilan bangunan diolah dengan 

menyesuaikan karakter dari instansi dan pengguna. 

 Penataan interior bangunan disesuaikan dengan fungsi dan 

kegiatan yang ada di dalamnya demi memberikan kondisi optimal 

untuk berlangsungnya kegiatan tersebut. 

o Persyaratan bangunan 

 Memaksimalkan potensi alam dalam perancangan fasilitas 

 Melakukan pemanfaatan kembali untuk limbah cair (selain toilet) 

dan air hujan untuk memaksimalkan penghematan energi. 

 Memberikan sirkulasi manusia yang efektif dan aman antar 

bangunan. 

o Persyaratan lingkungan 

 Memenuhi persyaratan lingkungan untuk bangunan pendidikan 

 Jarak yang tidak terlalu jauh dari SESPIM. 

 Memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari kota karena menggunakan 

sistem asrama sehingga apabila ada kebutuhan yang perlu dibeli 

jaraknya tidak terlalu jauh. 

4.3. Program Arsitektur 

Program arsitektur mencakup program kegiatan dan fasilitas, sistem 

struktur, utilitas dan tapak. 
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4.3.1. Program kegiatan dan fasilitas 

Rekapitulasi program ruang 
Sumber : analisis pribadi 

No. Jenis Ruang Besaran Ruang (m2) 

1. Ruang utama 1.264 

2. Ruang pendukung 574 

3. Ruang penunjang 7.035 

4. Ruang servis 577 

Total Besaran+sirkulasi dalam 
ruang (10%) 

~10.475 

Luas bangunan + sirkulasi antar 
gedung (10%) 

~11.520 

 

Rekapitulasi besaran ruang outdoor 
Sumber : Analisis Pribadi 

No. Nama Fasilitas Besaran Area Parkir(m2) 

1. Parkir peserta 1.500 

2. Parkir pimpinan 270 

3. Parkir pengajar 250 

4. Parkir bus 208 

5. Parkir pengunjung 250 

6. Parkir staf 60 

Total Area Parkir  ~2.540 

Total Area Parkir + sirkulasi (100%) ~5.080 

 

Perhitungan luas lahan 

KDB = 30% KDH = 60% 

(a) Total luas bangunan x KDB   = 3.456m2 

(b) Total luas ruang outdoor = (5.080 + 362) = 5.444m2 

Kebutuhan luas lahan   = 

      = 

     = 

 

 

(a) + (b) + ((a +b)KDH) 

3.456m2 + 5.444m2 + 5.340m2 

~14.300m2  
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4.3.2. Program sistem struktur 

Pemilihan sistem struktur dan material bangunan didasari dengan 

kebutuhan dan persyaratan ruang juga kondisi tapak yang ada. 

Tabel 4. 1. : Program struktur  
Sumber : Analisis Pribadi 

STRUKTUR 

BAWAH 

STRUKTUR 

TENGAH 

STRUKTUR  

ATAS 

Pondasi 
Dinding 

Struktur rangka 

Atap 

Rangka baja, baja 

ringan dan roof 

garden 

Pondasi footplaat 

Dinding bata ringan 

Atap bitumen 
Kaca tempered 

Papan kalsiboard 

Penutup dinding 

ACP 

Plafond acoustic 
PVC 

Wallpaper 

Cat 

Pondasi sumuran 

Lantai 

Flat Slab 

Waffle Slab PVC 

Keramik 

Karpet nylon 

WPC 

Plafond gypsum 

board 

Lantai karet 

Marmer 

Vinyl 
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4.3.3. Program sistem utilitas 

o Menggunakan sumber air bersih dari PDAM dan sumur artetis 

o Pemanfaatan kembali air hujan dan limbah cair dengan sistem rain 

harvesting. 

o Penggunaan photovoltaic panel untuk memaksimalkan energi 

matahari.  

o Suplai tenaga listrik dari PLN. 

o Jaringan telepon dan internet dari Telkom. 

o Sistem pengamanan kebakaran menggunakan sistem aktif berupa 

penyediaan APAR, smoke detector, alarm kebakaran, sprinkler, 

hydrant, penyediaan tangga darurat dan jalur pemadam kebakaran. 

Sedangkan pasif dengan penggunaan material yang tahan kebakaran. 

o Penangk[al petir menggunakan sistem Thomas yang melindungi 

bangunan dengan skala radius. 

o Pencahayaan menggunakan pencahayaan alami dan buatan pada 

bangunan. 

o Penghawaan alami menggunakan bukaan berupa jendela dan ventilasi 

sedangkan penghawaan alami menggunakan AC central, split dan 

standing, 

 

4.3.4. Program lokasi dan tapak 

Tapak berada di Jalan Maribaya, kelurahan Kayuambon, Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Bandung Barat. 



 

183 
 

o Tapak relatif datar 

o Berada di komplek SESPIM Polri 

o Memiliki view pegunungan 

o Suasana relative tenang dan kualitas udara baik 

Regulasi  

Regulasi diperoleh dari RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009 -

2029 dan Peraturan Gubernur no. 58 tahun 2011. Tapak memiliki KDB 30% 

dan KDH 60%. 

 
Gambar 4. 1. Tapak terpilih 

(Sumber : Google Map) 
 

Tabel 4. 2 : Kondisi tapak terpilih 
Sumber : Analisis Pribadi 

Iklim Makro 

Suhu ±19˚C-30˚C. 

Kelembaban 55-90 % 

Kecepatan angin 4-28 km/jam (ke barat) 
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Potensi Kendala 

Berada di komplek SESPIM 

Area sekitar tapak sudah penuh 

sehingga tidak bisa dilakukan 

pengembangan 

View yang mendukung 

Aksesbilitas mudah 

Tapak relatif datar 

Batas Tapak 

Utara Komplek rumah dinas SESPIM 

Timur Lapangan SESPIM 

Selatan 
Pacuan kuda – sudah tidak 

digunakan 

Barat Toko 

View to Site View from Site 

Dari Jalan Raya Maribaya 

 

Pegunungan 

 

Dari jalan barat 

 

Perumahan 

 

Infrastruktur 

Sumber air PDAM 
Jaringan listrik PLN 

Drainase ±30cm 

 


