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BAB III 

ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

3.1 Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1 Studi Aktivitasdan Kebutuhan Ruang 

3.1.1.1 Pengelompokan Kegiatan dan Pendekatan Ruang 

Kegiatan yang ada di Balai Penelitian Buah dan Sayur 

dikelompokan menjadiKegiatan Pengelola, Kegiatan 

Pengunjung dan Kegiatan Pelayanan 

• Pengelola 

 

 

Pelaku Kegiatan/ 
Aktivitas 

Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Tipe 
Ruang 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Kepala Balai 

Datang/pergi 
 

Tempat 
parkir 

Publik Outdoor 

Mendapat 
laporan kinerja 
balai penelitian 

 
Kantor 
Kepala 
Balai 

 
 
 
 
 
Privat 

Indoor 

Mengotrol 
kegiatan di Balai 

Indoor/ 
outdoor 

Rapat Ruang 
Rapat 

 
 
 
 
 
Indoor 
 

Menghadiri 
Seminar 

Hall 
Serbaguna 

Bertemu Tamu-
tamu 

Ruang 
Tamu/r. 
kep.balai 

Istirahat Ruang 
istirahat, 
mushola 

Publik 

Makan Minum Kantin, 
Food court 

Indoor/ 
Outdoor 

BAB/BAK Toilet Servis Indoor 

 
 
 

Datang / Pergi Tempat 
parkir 

Publik Outdoor/ 
Indoor 

Membantu Kantor Privat 

Tabel 3. 1: Studi aktivitas Pengelola 
Sumber : Analisa Pribadi 



63 
 

 
Wakil Kepala 

Balai 

Pengawasan 
kinerja balai 
penelitian 

Wakil Balai 

Membantu 
mengotrol 
kegiatan di balai 

Rapat Ruang 
rapat 

Menghadiri 
seminar 

Hall 
Serbaguna 

Semi 
Privat 

Istirahat Ruang 
istirahat, 
mushola 

 
 
Publik 

 
Indoor/ 
outdoor 

Makan minum Kantin/ 
foodcourt 

BAB/BAK Toilet Servis Indoor 

 
 
 
 
 

Seksi 
Pelayanan 

Teknik 

Datang/pergi Tempat 
Parkir 

Publik Outdoor 

Menyiapkan 
bahan 
penyusunan 
program 

 
 
Kantor 
bagian 
Seksi 
Pelayanan 
Teknik 

 
 
 
 
 
Privat 

 
 
 
 
 
Indoor 

Mengevaluasi 
jalannya 
program 

Melakukan 
urusan sarana 
penelitian 

Rapat Ruang 
rapat 

Istirahat Kantin, 
Mushola 

Publik Indoor/ 
Outdoor Makan minum 

BAB/BAK Toilet Servis Indoor 

 
 
 
 
 

Sub.Tata 
Usaha 

Datang/Pergi Tempat 
parkir 

Publik Outdoor 

Mengurus 
keuangan 

 
 
Kantor 
bagian tata 
usaha 

 
 
 
 
 
Privat 

 
 
 
 
 
Indoor 

Melakukan 
tugas dibidang 
perlengkapan 

Melakukan 
urusan tata 
usaha 
kepegawaian 

Rapat Ruang 
rapat 

Istirahat/ibadah mushola  
Publik 

Outdoor/ 
Indoor Makan minum Kantin, 

foodcourt 
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BAB/BAK toilet Servis Indoor 

 
 
 
 

Kel.Jabatan 
Fungsional 

Datang/Pergi Tempat 
Parkir 

Publik Outdoor 

Melakukan 
pengawasan 
penelitian 
sesuai bidang 
keahlian 

Kantor/ 
ruang 
bagian 
fungsional 

 
 
 
Privat 

 
 
 
Indoor 

Rapat Ruang 
rapat 

Menghadiri 
Seminar 

Hall 
serbaguna 

Semi 
Privat 

Istirahat/ibadah Mushola 

Makan minum Kantin, 
Foodcourt 

Publik Outdoor/ 
Indoor 

BAB/BAK Toilet Servis Indoor 

 
 
 
 
 
 

Divisi 
Riset/Peneliti

an 

Datang/pergi Tempat 
Parkir 

Publik Outdoor 

Menyiapkan 
bahan 
perencanaan 
kerjasama 
berbagai 
penelitian 

 
 
 
Kantor/ 
ruang 
bagian 
divisi 
penelitian 

 
 
 
 
 
 
Privat 

 
 
 
 
 
 
Indoor Menyiapkan 

promosi dan 
diseminasi 

Rapat Ruang 
rapat 

Istirahat/ibadah Tempat 
istirahat, 
Mushola 

 
 
Publik 

Makan minum Kantin, 
foodcourt 

Outdoor/ 
indoor 

BAB/BAK Toilet Servis Indoor 
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• Pengunjung 

 

Pelaku Kegiatan/ 

Aktivitas 

Kebutuhan 

Ruang 

Sifat 

Ruang 

Tipe 

Ruang 

Pengunju

ng 

Untuk 

melakuka

n 

penelitia

n 

Datang/pergi Tempat parkir Publik Outdoor 

Melakukan 

persyaratan 

penelitian 

Ruang Layanan 

Penelitian 

Semi 

Privat 

Indoor 

Meneliti  

 

 

 

Laboratorium 

 

 

Privat 

Memantau 

pertumbuhan 

dan 

perkembangan 

tanaman 

Mengkaji 

penelitian 

Istirahat Area 

istirahat,Mushola 

Publik Outdoor/

indoor 

Makan minum Kantin,foodcourt 

BAB/BAK Toilet Servis Indoor 

 

 

 

 

 

Pengunju

ng umum 

Khusus 

saat 

Event/ac

ara 

Datang/pergi Tempat Parkir  

 

 

Publik 

Outdoor 

Melakukan 

seminar 

Hall Serbaguna Indoor 

Menghadiri 

pameran 

pertanian 

Event Space Outdoor/

indoor 

Mengunjungi 

untuk edukasi 

tentang 

pertanian dan 

jenis tanaman 

yang dijadikan 

bahan 

penelitian 

 

 

 

Greenhouse 

 

 

 

Semi 

Privat 

 

 

 

Indoor 

Makan minum Kantin,foodcourt  

Publik 

Outdoor/

indoor 

Istirahat Area 

santai,mushola 

Indoor 

 

 

Datang/pergi Tempat Parkir Publik Outdoor 

Bertemu Ruang VIP   

Tabel 3. 2: Studi aktivitas Pengunjung 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Pengunju

ng VIP 

dengan 

Kepala,Pengel

ola Balai 

 

Privat 

 

 

 

 

Indoor 

 

 

 

 

 

 

 

Servis 

Istirahat R.istirahat VIP 

Menghadiri 

acara 

pertanian/semi

nar 

Hall serbaguna  

 

 

Publik 

Peresmian 

Acara 

Hall serbaguna, 

event space 

Rapat Ruang rapat  

 Makan minum Area makan VIP 

 

 

 

Pengunju

ng 

(Mahasis

wa 

Magang) 

 

Datang/pergi Tempat parkir  

Publik 

Outdoor 

Mengontrol 

pertumbuhan 

tanaman 

Kebun 

percobaan, 

greenhouse 

Outdoor/

indoor 

Membantu 

penelitian 

Laboratorium Privat  

Indoor 

Istirahat/ibadah Area 

istirahat,mushola 

 

Publik 

Makan minum Kantin,Foodcourt Outdoor/

indoor 

BAB/BAK Toilet Servis Indoor 

 

• Pelayanan / Service 

 

 

Pelaku Kegiatan/ 
Aktivitas 

Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Tipe 
Ruang 

 
 
 
Cleaning 
Service 

Datang/pergi Tempat Parkir Publik Outdoor 

Menyiapkan 
peralatan 
kebersihan 

Ruang cleaning 
service 

 
 
Privat 

 
 
Indoor 

Membersihkan 
ruangan 

Laboratorium,hall 
serbaguna, 
kantor 

istirahat Ruang cleaning 
service,mushola 

 
Publik 

Makan minum Kantin,foodcourt Outdoor/ 
indoor 

Tabel 3.2 : Studi aktivitas Pelayanan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Petugas 
Kebun 
pertanian 

Datang/pergi Tempat parkir Publik Outdoor 

Mengontrol 
kebun 

Kebun  
Semi 
privat Menyiangi 

tanaman 
Kebun, 
greenhouse 

Outdoor/ 
Indoor 

Membersihkan 
gudang pasca 
panen 

Gudang pasca 
panen 

Privat Indoor 

Istirahat  Ruang petugas 
kebun 

Privat Indoor 

Makan minum Kantin,foodcourt Publik 
 

Outdoor/ 
indoor 

Penjaga 
Keamanan 

Datang/Pergi Tempat parkir Publik Outdoor 

Mengawasi 
keamanan 
komplek 
pertanian 

Pos jaga  
 
 
 
 
Privat 

 
 
 
 
 
Indoor 

Menjaga 
keamanan 
hasil dari 
penelitian 

Ruang keamanan 
gedung 

Menjaga 
Keamanan 
kebun 

Pos jaga 

istirahat Area istirahat Publik Outdoor/ 
indoor Makan minum Kantin, Foodcourt 

Teknisi Datang/pergi Tempat parkir Publik Outdor 

Memperbaiki 
sistem 
maintenance 
bangunan,utilit
as 

Gudang alat, 
bengkel 

Servis Indoor 

Istirahat Area istirahat Publik Outdoor/ 
indoor Makan minum Kantin, foodcourt 
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• Aktivitas Khusus 

Aktivitas khusus dilakukan ini merupakan aktivitas dengan 

fungsi sebagai penelitian dengan berbagai ruangan 

laboratorium yang memiliki persyaratan ruang yang beragam 

dan aktivitas di dalam greenhouse yang akan diolah kembali di 

studi ruang khusus. Sedangkan aktivitas yang khusus lainnya 

hanya dilakukan saat-saat tertentu saja seperti : 

 

 

Aktivitas Kebutuhan 

Ruang 

Sifat 

Ruang 

Tipe 

Ruang 

Penelitian Laboratorium, 

Greenhouse 

Privat Indoor 

Pemeriksaan 

kesehatan,kecelakaan 

di lokasi kerja 

Klinik Servis Indoor 

Mengkaji hasil 

penelitian, mencari 

bahan referensi 

sumber 

Perpustakaan Publik Indoor 

Meletakan alat 

perkebunan 

Bengkel alat Servis Indoor 

 

 

 

 

Tabel 3. 3: Studi aktivitas khusus 
Sumber : Analisa Pribadi 
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• Kebutuhan Ruang 

Sehingga berdasarkan studi tentangkebutuhan ruang ditinjau 

dari aktivitas pelaku maka Balai Penelitian membutuhkan 

ruang-ruang yaitu : 

 

 

 
 
 
 

P 
E 
N 
G 
E 
L 
O 
L 
A 

Publik Privat Servis 

R.Istirahat Kantor Kepala Balai Toilet 

 Kantor Wakil Balai Loker 

Ruang Rapat Klinik 

Ruang Tamu Gudang 
Peralatan 

Ruang Bag. Seksi 
Pelayanan Teknik 

Gudang Pasca 
Panen 

Ruang Bag. Tata 
Usaha 

Gudang Rumah 
Tangga 

Ruang Bag. 
Fungsional 

Bengkel 

Ruang Bag. Divisi 
Penelitian 

Ruang Layanan 
Penelitian 

 
 
 
P 
E 
N 
E 
L 
I 
T 
I 

 Laboratorium Utama 
Terpadu 

Area Sterilisasi 

Laboratorium Kultur 
Jaringan 

Loker 

Laboratorium 
Entomologi & 
Fitopatologi 

Toilet 

Laboratorium 
Pemuliaan & 
Perbenihan 

Laboratorium 
Produksi Benih 

Laboratorium Uji 
Hasil Panen 
Pembibitan 

Laboratorium Uji 
Hama Penyakit 

Greenhouse 
Tanaman Sayur 

Greenhouse 

Tabel 3. 4: Studi kebutuhan ruang. 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Tanaman Buah 

P 
E 
N 
G 
U 
N 
J 
U 
N 
G 

 Ruang VIP Ruang Makan 
VIP 

Mushola Ruang Pembibitan Toilet 

Kantin,Foodcourt 

Perpustakaan 

Hall Serbaguna 

Event 
Space,Tempat 
Pameran 

 
 
 

P 
E 
L 
A 
Y 
A 
N 
A 
N 

Area Istirahat Ruang Cleaning 
Service 

Ruang Pompa 

Kantin Ruang Petugas 
Kebun 

Ruang Genset 

Pos Jaga Komplek 
Pertanian 

Ruang 
AHU,Chiller 

Ruang Keamanan 
Gedung 

Ruang MEE 

Ruang CCTV 

Ruang Peralatan 

Ruang 
Penimbunan sisa 
penelitian 

Area parkir motor 

Area parkir mobil 

Area parkir bus 

Area parkir alat 
perkebunan 
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3.1.1.2 Persyaratan Ruang 

Persyaratan Ruang berdasarkan pada aspek yang ditimbulkan 

dan memberi dampak bagi kualitas ruang, maka kriteria ruangan 

yang direncanakan meliputi  : 

• Ditinjau dariaspek Pencahayaan,akustik,penghawaan 

 

 
 

No 

Aspek 

 
Ruang 

Pencahayaan Akustik Penghawaan 

A
la

m
i 

B
u

a
ta

n
 

N
o

rm
a

l 

T
e
n
a
n
g

 

A
la

m
i 

B
u

a
ta

n
 

1 Kantor 
Kepala Balai 

✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

2 Kantor Wakil 
Balai 

✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

3 Ruang Rapat ✓  ✓   ✓   ✓  

4 Ruang Tamu  ✓  ✓   ✓  ✓  

5 Ruang Bag. 
Seksi 
Pelayanan 
Teknik 

✓  ✓  ✓   ✓  ✓  

6 Ruang Bag. 
Tata Usaha 

✓  ✓  ✓   ✓  ✓  

7 Ruang Bag. 
Fungsional 

✓  ✓  ✓   ✓  ✓  

8 Ruang Bag. 
Divisi 
Penelitian 

✓  ✓  ✓   ✓  ✓  

9 Ruang 
Layanan 
Penelitian 

✓  ✓  ✓   ✓  ✓  

10 Klinik ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

11 Gudang 
Peralatan 

 ✓  ✓   ✓   

12 Gudang 
Pasca Panen 

✓  ✓  ✓   ✓  ✓  

13 Gudang 
Rumah 

 ✓  ✓   ✓   

Tabel 3. 5: Persyaratan ruang. 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Tangga 

14 Bengkel ✓  ✓  ✓   ✓   

15 Laboratorium 
Utama 
Terpadu 

✓  ✓   ✓   ✓  

16 Laboratorium 
Kultur 
Jaringan 

✓  ✓   ✓   ✓  

17 Laboratorium 
Entomologi & 
Fitopatologi 

✓  ✓   ✓   ✓  

18 Laboratorium 
Pemuliaan & 
Perbenihan 

✓  ✓   ✓   ✓  

19 Laboratorium 
Produksi 
Benih 

✓  ✓   ✓   ✓  

20 Laboratorium 
Uji Hasil 
Panen 
Pembibitan 

✓  ✓   ✓   ✓  

21 Laboratorium 
Uji Hama 
Penyakit 

✓  ✓   ✓   ✓  

22 Greenhouse 
Tanaman 
Sayur 

✓  ✓  ✓   ✓   

23 Greenhouse 
Tanaman 
Buah 

✓  ✓  ✓   ✓   

24 Area 
sterilisasi 

 ✓   ✓   ✓  

25 Loker ✓  ✓  ✓   ✓   

26 Ruang VIP  ✓   ✓   ✓  

27 Ruang 
Makan VIP 

 ✓  ✓    ✓  

28 Ruang 
Pembibitan 

✓  ✓  ✓   ✓   

29 Mushola ✓  ✓  ✓   ✓   

30 Kantin, 
Foodcourt 

✓  ✓  ✓   ✓   

31 Perpustakaa ✓  ✓   ✓   ✓  

32 Hall 
Serbaguna 

 ✓  ✓    ✓  

33 Event Space, 
Tempat 
Pameran 

 ✓  ✓    ✓  
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• D

i

t

i

n

j

a

u

 

d

a

r

i

  

 

 

 

 

 

 

 

34 Ruang 
Cleaning 
Service 

✓  ✓  ✓   ✓   

35 Ruang 
Petugas 
Kebun 

✓  ✓  ✓   ✓   

36 Pos Jaga 
Komplek 
Pertanian 

✓  ✓  ✓   ✓   

37 Ruang 
Keamanan 
Gedung 

✓  ✓  ✓   ✓   

38 Ruang 
Pompa 

 ✓  ✓   ✓   

39 Ruang 
Genset 

 ✓  ✓   ✓   

40 Ruang 
AHU,Chiller 

 ✓  ✓   ✓   

41 Ruang MEE  ✓  ✓   ✓   

42 Ruang CCTV  ✓  ✓   ✓   

43 Ruang 
Peralatan 

 ✓  ✓   ✓   

44 Ruang 
Penimbunan 
sisa 
penelitian 

✓  ✓  ✓   ✓   

45 Area parkir 
motor 

✓   ✓   ✓   

46 Area parkir 
mobil 

✓   ✓   ✓   

47 Area parkir 
bus 

✓   ✓   ✓   

48 Area parkir 
alat 
perkebunan 

✓  ✓  ✓   ✓ `
` 
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• Aspek Keamanan,kebakaran dan kesehatan 

 

 

No Aspek 

Ruang Keamanan Kesehatan 

K
e

b
a
k

a
ra

n
 

S
e

k
u

ri
ta

s
 

R
a

d
ia

s
i 

K
e

le
m

b
a
b

a
n

 

1 Kantor Kpl. Balai ✓  ✓   ✓  

2 Kantor Wkl.Balai ✓  ✓   ✓  

3 Ruang Rapat ✓  ✓   ✓  

4 Ruang Tamu ✓  ✓   ✓  

5 Ruang Bag. Seksi 
Pelayanan Teknik 

✓  ✓   ✓  

6 Ruang Bag. Tata 
Usaha 

✓  ✓   ✓  

7 R. Bag. 
Fungsional 

✓  ✓   ✓  

8 R. Bag. Divisi 
Penelitian 

✓  ✓   ✓  

9 R. Layanan 
Penelitian 

✓  ✓   ✓  

10 Klinik ✓   ✓  ✓  

11 Gudang Peralatan ✓  ✓   ✓  

12 Gudang Pasca 
Panen 

✓  ✓   ✓  

13 Gudang Rumah 
Tangga 

✓  ✓   ✓  

14 Bengkel ✓  ✓   ✓  

15 Laboratorium 
Utama Terpadu 

✓  ✓  ✓  ✓  

16 Laboratorium 
Kultur Jaringan 

✓  ✓  ✓  ✓  

17 Laboratorium 
Entomologi 

&Fitopatologi 

✓  ✓  ✓  ✓  

18 Lab. Pemuliaan & 
Perbenihan 

✓  ✓  ✓  ✓  

19 Lab.Produksi ✓  ✓  ✓  ✓  

Tabel 3. 6: Persyaratan ruang aspek keamanan 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Benih 

20 Lab. Uji Hasil 
Panen Pembibitan 

✓  ✓  ✓  ✓  

21 Lab. Uji Hama 
Penyakit 

✓  ✓  ✓  ✓  

22 Greenhouse 
Tanaman Sayur 

✓    ✓  

23 Greenhouse 
Tanaman Buah 

✓    ✓  

24 Area sterilisasi ✓  ✓  ✓  ✓  

25 Loker  ✓    

26 Ruang VIP ✓  ✓   ✓  

27 Ruang Makan VIP ✓    ✓  

28 Ruang Pembibitan ✓  ✓   ✓  

29 Mushola ✓  ✓   ✓  

30 Kantin,Foodcourt ✓  ✓   ✓  

31 Perpustakaan ✓  ✓   ✓  

32 Hall Serbaguna ✓  ✓    

33 Event 
Space,Tempat 

Pameran 

✓  ✓   ✓  

34 Ruang Cleaning 
Service 

   ✓  

35 Ruang Petugas 
Kebun 

✓    ✓  

36 Pos Jaga Komplek 
Pertanian 

   ✓  

37 Ruang Keamanan 
Gedung 

✓  ✓   ✓  

38 Ruang Pompa ✓  ✓   ✓  

39 Ruang Genset ✓  ✓   ✓  

40 Ruang AHU,Chiller ✓  ✓   ✓  

41 Ruang MEE ✓  ✓   ✓  

42 Ruang CCTV  ✓   ✓  

43 Ruang Peralatan ✓  ✓   ✓  

44 Ruang 
Penimbunan sisa 

penelitian 

✓   ✓  ✓  

45 Area parkir motor  ✓  ✓   

46 Area parkir mobil  ✓  ✓   

47 Area parkir bus  ✓  ✓   

48 Area alat 
perkebunan 

 ✓   ✓  
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3.1.1.3 Pola Aktivitas Pelaku 

• Pola aktivitas datang (umum) 

 

 

 

 

 

 

• Pola aktivitas pergi (umum) 

 

 

 

 

 

• Pola aktivitas pengelola 

 

 

 

 

Datang 

Aktivitas 

di dalam 

bangunan 

Parkir 

Entrance 

Dropoff 

Tapak 

Bangunan Parkiran Pergi 

Tapak 

Pedestrian Exit 

Absensi Bekerja 

Rapat 

Istirahat 

ibadah 

makan,minum 

BAB/BAK 
Akt. Pergi/ 

Pulang 

Akt. 

Datang 

Absensi 

Bagan 3. 1: Pola Aktivitas Datang 
Sumber : Analisa Pribadi 

Bagan 3. 2: Pola Aktivitas Pergi 
Sumber : Analisa Pribadi 

Bagan 3. 3: Pola Aktivitas Pengelola 
Sumber : Analisa Pribadi 
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• Pola aktivitas pengunjung guna untuk peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

• Pola aktivitas pengunjung event/acara dan panitia/pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt. Datang Resepsionis 

Layanan 

Penelitian  

Persiapan 

Penelitian 

Laboratorium 

Ruang 

pembibitan 

Istirahat 

Makan minum 

Beribadah 

BAB/BAK 

Akt. Pergi/pulang 

Resepsionis 

Akt. Datang 

Membeli 

makan 

minum 

Ibadah 

BAB/BAK 

Open Space 

Mengikuti 

Seminar 

Mengikuti 

Pameran 

Berdiskusi 

-Menyiapkan 

Jalannya 

acara 

-Mempersiap 

kan pameran 

-Menjaga 

keamanan 

dan 

kenyamanan 

acara 

Akt. 

Pergi/Pulang 

Bagan 3. 4: Pola Aktivitas Peneliti 
Sumber : Analisa Pribadi 

Bagan 3. 5: Pola Aktivitas Pengunjung/publik 
Sumber : Analisa Pribadi 
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• Pola aktivitas pengunjung VIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pola aktivitas pengunjung magang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt. Datang 

Lobby 

Bertemu dengan para Kepala 

balai,pengelola Balai 

R. Makan VIP 

Ibadah 

BAB/BAK 

 

- Rapat 

-Mengikuti 

Seminar 

-Melihat Seminar 

-Meresmikan acara 

 

Akt. Pulang/pergi 

Akt. Datang 

Ruang transit 

magang 

-Membantu 

peneliti 

-Membantu 

proses 

pembibitan 

 

-Membeli 

makan 

minum 

-Ibadah 

-BAB/BAK 

Akt. 

Pulang/pergi 

Bagan 3. 6: Pola Aktivitas Pengunjung VIP 
Sumber : Analisa Pribadi 

Bagan 3. 7: Pola Aktivitas Magang 
Sumber : Analisa Pribadi 
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3.1.1.4 Waktu Operasional Bangunan 

Waktu operasional pada Balai Penelitian Tanaman Buah dan 

Sayur ini dibuat berdasarkan jadwal operasional proyek yang 

sejenis waktu melakukan survey proyek sejenis, sehingga 

didapatkan wakktu operasional sebagai berikut : 

 

 

Fasilitas Kegiatan Waktu operasional 

 Absensi kehadiran Senin-Jumat : 08.00 

Absensi Pulang Senin-Jumat : 16.00 

 

 

Resepsionis 

Melayani informasi  

Senin-Jumat : 08.00-

16.00 

Menerima surat 

menyurat 

Menerima,menyalurkan 

telephone dari tamu  

 

 

 

Kantor Pengelola 

(Segala ruang 

pengelola) 

Mengerjakan 

pekerjaan sesuai 

bagiannya 

Senin-Jumat : 08.00-

16.00 

Mengawasi jalannya 

penelitian 

 

Senin-Jumat : 09.00-

15.00 Mengontrol 

perkembangan 

penelitian 

 

Laboratorium 

Melakukan kegiatan 

penelitian 

 

Senin–Kamis : 

09.00-15.00 Mengamati penelitian 

 

Greenhouse,kebun 

percobaan 

Tanaman 

Melakukan 

Pengamatan 

pertumbuhan 

 

 

Senin-Jumat : 09.00-

16.00 Berkeliling kebun 

Tabel 3. 7: Waktu Operasional Bangunan 
Sumber : Analisa Pribadi,studi proyek sejenis 
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percobaan 

 

 

Perpustakaan 

Mencari referensi 

bahan materi pertanian 

Senin-Jumat : 08.00-

16.00 

Melakukan arsip 

pendataan hasil 

penelitian 

Jumat           :08.00-

16.00 

 

Hall Serbaguna, 

event space 

Melakukan seminar Senin-Jumat : 08.00-

16.00 / Sesuai 

jadwal kegiatan 

Melakukan pameran 

 

 

Ruang Pembibitan 

Melakukan kotrol 

pembibitan tanaman 

Senin-Jumat : 10.00-

15.00 

Melakukan kegiatan 

kebersihan ruang 

Senin-Jumat : 6.30 

Kantin,foodcourt Beristirahat Senin-Jumat : 09.00-

16.00 Makan, minum 

 

Keamanan 

Menjaga keamanan 

gedung,hasil penelitian 

Senin-Minggu shift1 

: 06.00-18.00 

Senin-Minggu shift 2 

: 18.00-06.00 

 

Menjaga keamanan 

kebun percobaan 

 

3.1.2 Studi Fasilitas 

3.1.2.1 Pendekatan Jumlah Pelaku 

• Pendekatan analisis jumlah pengelola Balai Pertanian Buah 

dan Sayur didapatkan dari aktivitas ,fasilitas dan pendekatan 

jumlah pelaku proyek sejenis sewaktu melakukan survey, maka 

didapatkan pendekatan jumlah pelaku sebagai berikut : 
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No Kelompok 
Kerja 

Pelaku Jumlah Analisis 

1  Kepala Balai 1  

2  Wakil Kepala 

Balai 

1  

3  

Seksi 

Pelayanan 

Teknik 

Kepala Seksi 

Pelayanan Teknik 

1  

4 Serkertaris 2  

5 Administrasi 

Keuangan 

2  

 Staff pelayanan  

teknik 

3  

6 Ketua Pengadaan 1  

7 Staff Pengadaan 2  

8  

 

 

Sub.Tata 

Usaha 

Kepala Sub.Tata 

Usaha 

1  

9 Wakil Sub.Tata 

Usaha 

1  

10 Serkertaris Tata 

Usaha 

2  

 Staff tata usaha 3  

11 Bendahara 

Keuangan 

2  

12 Staff Perjalanan 

Luar Kota 

2  

13 Staff Humas 2  

14 Koordinator 

Rumah Tangga 

1  

15 Staff Rumah 

tangga 

1  

Tabel 3. 8: Pendekatan Jumlah Pelaku 
Sumber : Analisa Pribadi dan studi proyek sejenis 
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16 Kelompok 

Jabatan 

Fungsional 

Kepala 

Fungsional 

1  

17 Wakil Kepala 

Fungsional 

1  

18 Kepala Bagian 

Riset 

1  

19 Divisi Riset - Dikelompokan 

Tersendiri 

20 Serkertaris 

Fungsional 

2  

21 Bendahara 

Keuangan 

Fungsional 

2  

22 Staff Fungsional 3  

23  

 

 

Jabatan 

Struktural 

Kepala Seksi 

Jasa Penelitian 

1  

24 Serkertaris 

Struktural 

2  

25 Bendahara 

Keuangan 

2  

26 Staff Struktural 3  

27 Teknik Litkayasa 2  

 Divisi Riset/ 

Penelitian 

   

28  

 

Kelompok 

Peneliti 

Hama dan 

Penyakit 

Ketua Kelompok 

Peneliti Hama 

dan Penyakit 

1  

29 Koordinator 

Laboratorium 

2  

30 

31 Asisten Peneliti 6  

32 Kelompok 

Peneliti 

Pemulihan & 

Ketua Kelompok 

Peneliti 

Pemuhihan dan 

1  
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Plasma 

Nuftah 

plasma Nuftah 

33 Koordinator 

Laboratorium 

2  

34 

35 Asisten Peneliti 8  

36 Kelompok 

Peneliti 

Ekotisiologi 

Ketua Kelompok 

Peneliti 

Ekotisiologi 

1  

37 Koordinator 

Laboratorium 

2  

38 

39 Asisten Peneliti 8  

40  

 

Kelompok 

Peneliti 

Fisiologi 

Hasil 

Ketua Kelompok 

Peneliti Fisiologi 

Hasil 

1  

41 Koordinator 

Laboratorium 

2  

42 

43 Asisten Peneliti 6  

44  

Petugas 

Lapangan 

Ketua koordinator 

Kebun percobaan 

1  

45 Staff kebun  

percobaan 

2  

46 Staff greenhouse 2  

47  

 

Divisi 

Pelayanan 

Maintenance 

Teknik 

bangunan 

 

Kepala Divisi 

Pelayanan 

1  

48 Cleaning Service 8  

49 Koordinator  

Maintenance 

bangunan 

1  

50 Karyawan 

kepersihan kebun 

4  

51 Karyawan 

Kebersihan 

greenhouse 

3  

52 Teknisi MEE dan 2  
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Genset 

53 Teknisi Pompa 1  

54 Keamanan Kepala Kemanan 1  

55 Staff kemanan 

(Security) 

-Bangunan 

-Kebun 

 
 
 

4 
2 

 

56 Staff CCTV 2  

 
TOTAL                             122 

 

 

 

• Jumlah peneliti di Balai penelitian Buah dan Sayur menurut 

BPTP Jawa Tengah tahun 2017-2019. Penggolongan jenjang 

peneliti berdasarkan jumlah angka kredit penelitian. Sehingga 

jumlah peneliti dibidang pertanian di Jawa Tengah sekitar : 

 

 

No Jenjang Fungsional Jumlah Peneliti 

1 Peneliti Utama 11 

2 Peneliti Madya 15 

3 Peneliti Muda 21 

4 Peneliti Pratama 6 

5 Peneliti Non Klasifikasi 3 

        TOTAL 56 

 

• Pengunjung/Tamu Balai Penelitian Tanaman Buah dan Sayur 

Tabel 3. 9: Jumlah Peneliti 
Sumber :  BPTP Jawa Tengah 
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Perhitungan pendekatan jumlah pengunjung dari Balai 

Penelitian Buah dan Sayur sewaktu adanya acara atau event 

pertanian melihat dari studi kasus proyek sejenis. Sehingga di 

asumsikan jumlah pengunjung sebagai berikut : 

 

 

 
Kegiatan 

 
Tempat 

 
Kepadatan 

 
Perkiraan 
Jumlah 

Pengunjung 

Seminar Pertanian Hall 

Serbaguna 

Padat ̲̲+ 100 

Pameran Pertanian  

 

Hall 

serbaguna, 

eventspace 

 

 

Sedang 

̲̲+ 200 

Pertemuan/ 

Acara balai dengan 

lembaga 

̲̲+ 50 

Kunjungan dari 

pihak luar/survey 

Sedang ̲̲+ 50 

Catatan : Pengunjung hanya jika terdapat acara 

di balai Pertanian dalam waktu tertentu 

̲̲+ 400 

 

Pada studi pendekatan jumlah pelaku pada balai penelitian 

buah dan sayur saat sedang berlangsung suatu acara/event 

kurang lebih diasumsikan sebesar 400 orang. Jumlah 400 

orang tersebut diperoleh apabila dalam suatu hari terdapat 

acara/event di balai penelitian dengan beberapa kegiatan acara 

dalam satu waktu yang sama. Sehingga apabila dalam waktu 

satu hari hanya berlangsung satu kegiatan acara maka 

Tabel 3. 10: Pendekatan Jumlah Pengunjung 
Sumber :  Proyek sejenis 
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pendekatan jumlah pelaku pengunjung Balai Penelitian sekitar 

kurang lebih 200 orang.Tetapi untuk menyikapi jumlah 

pengunjung yang berlebih atau padat dalam suatu acara maka 

jumlah pendekatan pelaku pengunjung Balai Penelitian sekitar 

250 orang. 

3.1.2.2 Studi Ruang Khusus 

Meliht fungsi dari projek Balai Penelitian Tanaman Buah dan 

sayur, dengan fasilitas utama,pendukung,servis yang ada di 

dalamnya termasuk greenhouse penelitian yang merupakan 

bagian dari wadah untuk menanam tanaman hasil penelitian, 

maka studi ruang khusus yang dipilih adalah sebagai berikut : 

a. Laboratorium 

Hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan laboratorium 

berdasarkan peraturan pemerintah 26 tahun 2008  antara lain : 

• Penerangan pada laboratorium harus cukup. Sumber cahaya 

bisa berasal dari cahaya alami maupun listrik. 

• Ventilasi yang ada di laboratorium harus cukup baik. Ventilasi 

tidak hanya pada jendela tetapi juga dibutuhkan alat perotasi 

udara atau kipas penyedot(ceiling fans) atau exhaust fan. 

• Jumlah pasokan air yang ada di laboratorium harus terpenuhi 

dan kualitasnya baik, jika kualitas air jelek maka dapat merusak 

alat-alat dari logam yang ada di laboratorium.Memperhatikan 
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tentang pembuangan air sisa dari cucian alat-alat laboratorium 

yang mengandung bahan-bahan kimia dapat merusak pipa. 

• Besarnya daya listrik yang ada di laboratorium harus 

mencukupi aktifitas yang ada di laboratorium, terutama alat-alat 

laboratorium yang memiliki daya listrik yang besar. Diperhatikan 

juga tegangan listrik agar stabil dan terdapat pengaman bahaya 

kebakaran ataupun kecelakaan kerja yang mudah di jangkau. 

• Bak cuci yang ada di laboratorium harus dilengkapi dengan alat 

saring sehinggabahan-bahan sisa yang digunakan untuk 

praktikum tidak masuk kedalam pipa pembuangan. 

• Diperhatikan limbah hasil penelitian, jika limbah berbahaya 

tidak diperbolehkan dibuang langsung ke saluran lingkungan, 

harus diolah terlebih dahulu agar tidak membahayakan. Dan 

apabila memang limbah sangat berbahaya dan memicu radiasi 

maka harus dimusnahkan di tempat khusus yang sudah di 

sediakan. 

• Laboratorium Kultur Jaringan 

Didalam laboratorium kultur jaringan terdapat ruang-ruang yang 

berbeda tapi tetap satu kesatuan untuk meneliti kultur jaringan, 

akan dijelaskan sebagai berikut : 
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RUANG 

Ruang Persiapan , ruangan ini digunakan untuk persiapan bahan 

tanaman buah atau sayur, persiapan media yang digunakan, tempat 

pembersihan dan penyimpanan alat-alat gelas kimia untuk penelitian. 

Peralatan yang dibutuhkan :  Kebutuh

an 

Perhitungan 

kulkas 1 0.6x0.7m=0.42m2 

Aotoklaf 1 0.65x0.45m= 0.292 

m2 

oven 1 0.6x0.8m=0.48 m2 

lemari alat-alat 2 (1.2x0.5m)2=1.2 m2 

lemari bahan 2 (1x0.45m)2=0.9 m2 

Meja kerja 4 (0.7x2m)4=5.6 m2 

Kursi 4 (0.45x0.45m)4=0.81 

m2 

sink 1(dual) 2.5 x1m=2.5 m2 

 

 

 

 

 

 

 

12,202 m2 

 

Sirkulasi Ruang 

49m2 −  12,2m

12,2
x100% 

= 300% 

Total Luas 49 m2 

Ruang Transfer, ruangan ini digunakan untuk inokulasi eksplan yang 

dimulai dari isolasi bagian tanaman,steril, dan penanaman eksplan 

pada media. Ruangan ini harus steril dari debu dan hewan. 

Terdapat Scalpel,pinset,spatula,jarum, Hand sprayer, bunsen, 

Timbangan kecil. 

Peralatan yang diburuhkan : Kebutuhan Perhitungan 

Tabel 3. 11: Ruang Khusus lab.kultur jaringan. 
Sumber :  analisa pribadi dan proyek sejenis 
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Laminar air flow cabinet 2 (0.89x1.93m)2=3.43 

m2 

Lemari 1 1.2x0.5m= 0.6 m2 

Meja  2 (0.7x2m)2=2.8 m2 

Kursi 2 (0.45x0.45m)2=0.40

5 m2 

 

 

 

 

 

 

7,235 m2 

Sirkulasi Ruang 

25m2 − 7,23m

7,23
x100% 

= 245 % 

 
 
 

Total Luas 25 m2 

Ruang Kultur, Ruangan ini untuk pertumbuhan kultur. pada ruang 

kultur memerlukan pengaturan faktor lingkungan. 

Peralatan yang dibutuhkan : Kebutuhan Perhitungan 

Rak kultur 10 (1,5x0,5m)10=7,5 

m2 

cabinet 1 (0,4x2)2=1,6 m2 

mikroskop 2 - 

Meja  2 (0,7x2m)2 =2,8 m2 

Kursi  6 (0,45x0,45m)6=1,21

5 m2 

 

 

 

 

 

 

 

13,115 m2 

Sirkulasi Ruang 

46m2 − 13,1m

13,1
x100% 

= 251 % 

Total Luas 46 m2 

Ruang stok/media Siap Jadi, berfungsi sebagai ruang untuk 
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penyimpanan media tanam yang sudah di autoklaf. Ruang ini 

sebaiknya bersuhu dingin dan gelap. Media tanam akan diinkubasi 

dalam ruangan ini selama 3 hari sebelum digunakan. Hal ini agar dapat 

diketahui bagaimana kondisi media tanam steril atau terkontaminasi 

jamur. Jika benar terkontaminasi dikeluarkan dari ruangan dan di 

autoklaf selama 1 jam. 

Peralatan yang dibutuhkan : Kebutuhan Perhitungan 

Kereta dorong 5 (0,4x0,8m)5=1,6 m2 

Rak medium steril 5 (0,4x0,9m)5=1,8 m2 

Meja  2 (0,7x5m)2=3,5 m2 

Kursi 4 (0,45x0,45m)4=0,81 

m2 

 

 

 

 

 

8,71 m2 

Sirkulasi Ruang 

30m2 − 8,71m

8,71
x100% 

= 240 % 

 

 

Total Luas 30 m2 

 

Ruang Timbang, ruang ini berisi stik-stok bahan kimia 

Peralatan yang dibutuhkan : Kebutuhan Perhitungan 

Freezer 2 (0,6x0,7m02=0,84 

m2 

meja 4 (0,7x2,5m)4=7 m2 

Lemari bahan 1 1x0,45m =0,45 m2 

Lemari alat 2 (1,2x0,5m)2=1,2 m2 

kursi 5 (0,45x0,45m)4=1,01 

m2 

 10,5 m2 
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Sirkulasi Ruang 

30m2 − 10,5m

10,5
x100% 

= 185 % 

Luas Total 30 m2 

Sehingga luas kebutuan ruang laboratorium kultur jaringan  

Ruang persiapan 49 m2 

Ruang transfer 25 m2 

Ruang kultur 46 m2 

Ruang stok 30 m2 

Ruang timbang 30 m2 

Total Luas 180 m2 

Sirkulasi antar ruang 20 % 36 m2 

Total akhir 216 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1Laboratorium Kultur ajaringan 

Sumber :Studi ruang khusus 
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Setelah dihitung luasan ruang-ruang yang tersedia di 

laboratorium kultur jaringan di dapatkan besaran ruang seperti 

gambar d atas. 

• Laboratorium Utama Terpadu 

Laboratorium terpadu merupakan laboratorium yang digunakan 

untuk melakukan penelitian dengan lebih menyeluruh secara 

umum. 

 

RUANG 

Ruang Persiapan, ruangan ini digunakan untuk persiapan bahan 

tanaman buah atau sayur, persiapan media yang digunakan, tempat 

pembersihan dan penyimpanan alat-alat gelas kimia untuk penelitian. 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

kulkas 1 0.6x0.7m=0.42m2 

Aotoklaf 1 0.65x0.45m= 0.292 m2 

oven 1 0.6x0.8m=0.48 m2 

lemari alat-alat 2 (1.2x0.5m)2=1.2 m2 

lemari bahan 2 (1x0.45m)2=0.9 m2 

Meja kerja 4 (0.7x2m)4=5.6 m2 

Kursi 4 (0.45x0.45m)4=0.81 m2 

sink 1(dual) 2.5 x1m=2.5 m2 

 

 

 

 

12,202 m2 

Sirkulasi Ruang 

49 m2 − 12,2m

12,2
x100% 

= 300 % 

Total Luas 49m2 

Tabel 3. 12: Ruang Khusus laboratorium terpadu 
Sumber :  analisa pribadi dan proyek sejenis 
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Ruang Kerja Terpadu, ruangan kerja untuk melakukan kegiatan 

catat mencatat mengerjakan laporan pratikum maupun mengerjakan 

hal dengan menulis untuk kepentingaan penelitian. 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Meja 4 (0.7x2m)4=5.6 m2 

Kursi 6 (0.45x0.45m)6=1,215 m2 

Lemari 2 (1.2x0.5m)2=1.2 m2 

Rak buku 2 (1x0.45m)2=0.9 m2 

 8,915 m2 

Sirkulasi Ruang 

24 m2 − 8,9m

8,9
x100% 

= 170 % 

Total Luas 24  m2 

Ruang Penerimaan Sample tanaman, merupakan ruang dimana 

setelah bahan bahan untuk penelitian dan sample tanaman 

disiapkan, maka di ruangan ini digunakan untuk mengecek 

sampleyang akan diteliti di laboratorium. 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

meja 2 (0.7x2m)2=2,8 m2 

kursi 6 (0.45x0.45m)6=1,215 m2 

Lemari bahan 2 (1x0.45m)2=0.9 m2 

sink 1 2.5 x1m=2.5 m2 

kulkas 1 0.6x0.7m=0.42m2 

 7,835 m2 



94 
 

 

 

 

 

 

Sirkulasi Ruang 

24 m2 − 7,83m

7,83
x100% 

= 206 % 

 

 

Total Luas 24 m2 

Ruang Kalibrasi adalah ruang untuk membandingkan suatu standart 

yang sudah ditetapkan dan bahan-bahan acuan. sehingga bertujuan 

untuk tolak ukur mutu suatu produk/penelitian. 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

sink 2 (2.5 x1m)2=5 m2 

meja 2 (0.7x2m)2=2,8 m2 

lemari alat-alat 2 (1.2x0.5m)4=2.4 m2 

 

 

 

 

 

 

10,2 m2 

Sirkulasi Ruang 

30 m2 − 10,2m

10,2
x100% 

= 194 % 

Total Luas 30  m2 

Ruang arsip, ruangan arsip digunakan untuk menyimpan berkas-

berkas tanaman yang dilakukan penelitian agar lebih terarsip dan 

mudah mencari sumber-sumber referensi 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

meja 1 0.7x2m=1,4 m2 

Kursi 2 (0.45x0.45)2m=0,405m2 

lemari alat-alat 4 (1.2x0.5m)4=2,4 m2 

 4,205 m2 
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Sehinggaluas untuk laboratorium terpadu adalah : 

Ruang Persiapan 49 m2 

Ruang Kerja Terpadu 24 m2 

Ruang Penerimaan Sample 

tanaman 

24 m2 

Ruang Kalibrasi 30 m2 

Ruang arsip 9 m2 

 

 

 

 

 

 

Sirkulasi Ruang 

9 m2 − 4,205m

4,205
x100% 

= 114 % 

Total Luas 12 m2 

Ruang Benih, merupakan tempat benih yang disimpan untuk 

persiapan melakukan penelitian, dengan suhu ruangan yang di 

kontrol sehingga tidak terjadi fluktuasi suhu dan kelembaban,dan 

harus steril. 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

sink 1 2.5 x1m=2,5 m2 

lemari bahan 4 (1.2x0.5m)4=2,4 m2 

kulkas 1 0.6x0.7m=0.42m2 

meja 1 0.7x2m=1,4 m2 

Kursi 1 (0.45x0.45)1m=0,2025m2 

 

6,9225 = 7 m2 

Sirkulasi Ruang 

21m2 − 7m

7
x100% 

= 200% 

Total Luas 21 m2 



96 
 

Ruang Benih 21 m2 

Total Luas 157 m2 

Sirkulasi antar ruang 20 % 31,4 m2 

Total akhir 188,4 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Laboratorium Terpadu 
Sumber :Studi Ruang Khusus 

 

Setelah dihitung luasan ruang-ruang yang tersedia di 

laboratorium terpadu di dapatkan besaran ruang seperti gambar 

d atas. 
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• Laboratorium entomologi & fitopatologi 

 

 

RUANG 

Laboratorium Bakteriologi 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Meja beton lab. 3 (2x1m)3= 6 m2 

Meja kerja 1 (0.7x2m)2=2,8 m2 

kursi 2 (0.45x0.45)2m=0,405m2 

Lemari alat-alat 4 (1.2x0.5m)4=2.4 m2 

Lemari bahan 2 (1.2x0.5m)2=1,2 m2 

sink 2 (2.5 x1m)=5 m2 

 

 

 

17,805 m2 

Sirkulasi Ruang 

63m2 − 17,8m

17,8
x100% 

= 253 % 

Total Luas 63 m2 

Ruang laminer bakteriologi dan ruang timbang 

 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Meja beton 2 (2x1m)2= 4 m2 

Lemari bahan 2 (1.2x0.5m)2=1,2 m2 

 

 

 

 

 

5,2 m2 

 

 

 

 

Tabel 3. 13: Ruang Khusus laboratorium entomologi & 
fitopatologi 
Sumber :  analisa pribadi dan proyek sejenis 
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Sirkulasi Ruang 

12m2 − 5,2m

5,2
x100% 

= 130  

Total Luas 12 m2 

Laboratorium Nematologi 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Meja beton lab. 3 (2x1m)3= 6 m2 

Meja kerja 1 (0.7x2m)2=2,8 m2 

kursi 2 (0.45x0.45)2m=0,405m2 

Lemari alat-alat 4 (1.2x0.5m)4=2.4 m2 

Lemari bahan 2 (1.2x0.5m)2=1,2 m2 

sink 2 (2.5 x1m)=5 m2 

 

17,805 m2 

Sirkulasi Ruang 

63m2 − 17,8m

17,8
x100% 

= 253 % 

 

 

 

Total Luas 63 m2 

Laboratorium Entomologi 

 

 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Meja beton lab. 4 (2x1m)4= 8 m2 

sink 2 (2.5 x1m)2=5 m2 
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Meja kerja 2 (0.7x2m)2=2,8 m2 

Lemari alat-alat 4 (1.2x0.5m)4=2.4 m2 

Lemari bahan 4 (1.2x0.5m)4=2,4 m2 

kulkas 1 0.6x0.7m=0.42m2 

 21,02 m2 

Sirkulasi Ruang 

81m2 − 21m

21
x100% 

= 285 % 

 

 

 

Total Luas 81 m2 

Laboratorium Mikologi 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Meja beton lab. 2 (2x1m)2= 4 m2 

Meja kerja 1 (0.7x2m)2=2,8 m2 

kursi 2 (0.45x0.45)2m=0,405m2 

Lemari alat-alat 4 (1.2x0.5m)4=2.4 m2 

Lemari bahan 2 (1.2x0.5m)2=1,2 m2 

sink 1 (2.5 x1m)=2,5 m2 

 

12,305 m2 

Sirkulasi Ruang 

36m2 − 12,3m

12,3
x100% 

= 192 % 

 

 

 

 

 

Total Luas 36  m2 
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Ruang preparasi 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

sink 2 (2.5 x1m)=5 m2 

Meja beton lab. 2 (2x1m)2= 4 m2 

Lemari alat-alat 2 (1.2x0.5m)4=1.2 m2 

 10,2 m2 

Sirkulasi Ruang 

30m2 − 10,2m

10,2
x100% 

= 194 % 

 

Total Luas 30 m2 

Ruang kerja peneliti,ruangan kerja yang digunakan peneliti dan 

asisten peneliti untuk kegitan laporan,catat mencatat 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Meja kerja  10 (1,5mx0,8m)10= 12 m2 

kursi 10 (0.45x0.45)10= 2,0125 m2 

Lemari  5 (0,9x1,5m)5= 6,75 m2 

 

 

 

 

 

 

20,76 m2 

Sirkulasi Ruang 

63m2 − 20,7m

20,7
x100% 

= 200 % 

Total Luas 63 m2 
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Sehingga luasan total untuk laboratorium  entomologi & 

fitopatologi adalah : 

Laboratorium Bakteriologi 63 m2 

Ruang laminer bakteriologi dan 

ruang timbang 

12 m2 

Laboratorium Nematologi 63 m2 

Laboratorium Entomologi 81 m2 

Ruang preparasi 30 m2 

Ruang kerja peneliti 63m2 

Laboratorium Mikologi 36 m2 

Total Luas 348 m2 

Sirkulasi antar ruang 20 % 69,6 m2 

Total akhir 417,6 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Laboratorium Entomologi & Fitopatologi 

Sumber : Studi Ruang Khusus 

 

Setelah dihitung luasan ruang-ruang yang tersedia di 

laboratorium entomologi & fitopatologi di dapatkan besaran 

ruang seperti gambar d atas. 
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• Laboratorium Pemuliaan & Perbenihan 

 

 

 

RUANG 

Ruang persiapan 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

kulkas 1 0.6x0.7m=0.42m2 

Aotoklaf 1 0.65x0.45m= 0.292 m2 

oven 1 0.6x0.8m=0.48 m2 

lemari alat-alat 2 (1.2x0.5m)2=1.2 m2 

lemari bahan 2 (1x0.45m)2=0.9 m2 

Meja kerja 4 (0.7x2m)4=5.6 m2 

Kursi 4 (0.45x0.45m)4=0.81 m2 

sink 1(dual) 2.5 x1m=2.5 m2 

 12,202 m2 

Sirkulasi Ruang 

36m2 − 12,2m

12,2
x100% 

= 195 % 

Total Luas 36 m2 

Laboratorium benih 

 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Meja beton lab. 2 (2x1m)2= 4 m2 

lemari alat-alat 2 (1.2x0.5m)2=1.2 m2 

lemari bahan 2 (1x0.45m)2=0.9 m2 

 6,1 m2 

Tabel 3. 14: Ruang Khusus laboratorium 
Pemuliaan & Perbenihan 
Sumber :  analisa pribadi dan proyek sejenis 
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Sirkulasi Ruang 

20 m2 − 6,1m

6,1
x100% 

= 230 % 

 

Total Luas 20 m2 

Laboratorium pemuliaan 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Meja beton lab. 3 (2x1m)3= 6 m2 

Meja kerja 1 (0.7x2m)2=2,8 m2 

kursi 2 (0.45x0.45)2m=0,405m2 

Lemari alat-alat 4 (1.2x0.5m)4=2.4 m2 

Lemari bahan 2 (1.2x0.5m)2=1,2 m2 

sink 2 (2.5 x1m)=5 m2 

 

 

 

17,805 m2 

Sirkulasi Ruang 

63m2 − 17,8m

17,8
x100% 

= 253 % 

 

Total Luas 63 m2 

Ruang pengering dan proses kering 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Lemari bahan 4 (1.2x0.5m)2=2,4 m2 

Meja beton lab. 2 (2x1m)2= 4 m2 

 9,6 m2 
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Sirkulasi Ruang 

12m2 − 9,6m

9,6
x100% 

= 150 % 

Total Luas 12 m2 

Ruang basah dan proses basah 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Lemari bahan 4 (1.2x0.5m)2=2,4 m2 

Meja beton lab. 2 (2x1m)2= 4 m2 

 

 

 

9,6 m2 

Sirkulasi Ruang 

12m2 − 9,6m

9,6
x100% 

= 150 % 

 

 

Total Luas 12 m2 

Ruang kerja peneliti 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Meja kerja  8 (1,5mx0,8m)8= 9,6 m2 

kursi 8 (0.45x0.45)8=1,62 m2 

Lemari  5 (0,9x1,5m)5= 6,75 m2 

 17,97 m2=18 m2 

Sirkulasi Ruang 

54m2 − 18m

18
x100% 

= 200 % 

 

Total Luas 54 m2 
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Sehingga luasan total untuk Pemuliaan & Perbenihan adalah : 

Ruang persiapan 36 m2 

Laboratorium benih 20 m2 

Laboratorium pemuliaan 63 m2 

Ruang pengering dan proses 

kering 

12 m2 

Ruang basah dan proses basah 12 m2 

Ruang kerja peneliti 54 m2 

Total Luas 197 m2 

Sirkulasi antar ruangan 20 % 39,4 m2 

Total akhir 236,4 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Laboratorium Pemulian & Perbenihan 

Sumber : Studi Ruang Khusus 
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Setelah dihitung luasan ruang-ruang yang tersedia di 

laboratorium permuliaan dan perbenihan di dapatkan besaran 

ruang seperti gambar d atas. 

a. Greenhouse 

Greenhouse penelitian merupakan fasilitas pendukung kegiatan 

penelitian, di greenhouse ini tanaman diamati pertumbuhan dan 

perkembangannya. Pada bangunan greenhouse terdapat hal 

yang harus dihindari dan hal yang harus diciptakan di 

greenhouse berikut antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal yang dihindari jika tanaman 

di greenhouse 

Hal yang diinginkan di 

greenhouse 

Hama , hewan dan penyakit 

tanaman 

Kondisi yang mendukung 

pertumbuhan tanaman 

Perubahan suhu dan kelembaban 

yang signifikan 

Penyinaran tanaman dapat 

diatur secara berkala 

Kekurangan air pada musim 

kemarau dan kelebihan air pada 

musim penghujan 

Hama dan penyakit dapat 

dikontrol 

Tabel 3. 15: Hal yang terdapat di greenhouse. 
Sumber :  analisa pribadi  
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• Spesifikasi tanaman buah yang ada di greenhouse 

 

 

No NamaTana

man 

Keterangan Jmlh Luas 

1  

Apel 

(Pyrusmalu

s) 

Dimensi : T =1-3m 

Tajug =1m 

Media penanamanpot, 

diameter pot  80 cm 

 

10 10 m² 

2  

BelimbingM

anis(Averrh

oacarambol

a) 

Dimensi : T =1-2m 

Tajug =1m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  80 cm 

10 10m² 

3  

Delima(Puni

caGranatu

m) 

Dimensi : T =1-2m 

Tajug =1m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  80 cm 

10 10 m² 

4  

Jambu Air 

(Eugenia 

Dimensi : T =1-2 m 

Tajug =1-1,5 m 

Media penanaman pot, 

10 15 m² 

Persyaratan Khusus Greenhouse penelitian 

Sumber air cukup untuk tanaman 

Intensitas matahari cukup saat musim hujan 

Terdapat aliran listrik 

Tanah yang digunakan dalam kondisi baik dan diperuntukan untuk 

pertanian. 

Lokasi greenhouse dengan laboratorium tidak terlalu jauh 

Tabel 3. 16: Persyaratan Greenhouse 
Sumber :  greenhouse.com 

Tabel 3. 17: Perhitungan banyak dan penanaman 
tanaman buah. 
Sumber :  Survey Proyek sejenis 
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aquea) diameter pot  80 cm 

5  

JerukManis(

Citrus 

sinensis) 

Dimensi : T =1-2 m 

Tajug =1-1,5m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  60 cm 

10 15 m² 

6  

Jeruk Bali 

(Citrus 

maxima) 

Dimensi : T =1-2 m 

Tajug =1-2 m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  80 cm 

10 20 m² 

7  

Kawista(Lim

oniaacidissi

ma) 

Dimensi : T =1-2m 

Tajug =1,5m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  60 cm 

10 1,5 m² 

8  

LengkengPi

ngpong 

Dimensi : T =1-2,5m 

Tajug =1-2m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  80 cm 

10 20 m² 

9  

Lengkeng 

Itoh 

Dimensi : T =1-2,5 m 

Tajug =1-2 m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  80 cm 

10 20 m² 

10  

Mangga(Ma

ngiferaindic

a) 

Dimensi : T =1-2,5 

Tajug =1-2 m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  80 cm 

10 20 m² 

11 Manggis 

(Garciniama

ngostanaca

ulliflora) 

Dimensi : T = 1-2m 

Tajug =1-2 m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  80 cm 

10 20 m² 

12 Pisang 

(Musa 

paradisiaca) 

Dimensi : T =2m 

Tajug =1m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  60 cm 

10 10 m² 
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13 Pepaya 

(Carica 

papaya) 

Dimensi : T =2-2,5m 

Tajug =1m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  60 cm 

10 10 m² 

14 Salak 

(Salaccazal

acca) 

Dimensi : T =1-1,5m 

Tajug =1-2m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  60 cm 

10 20 m² 

15 SawoKecik 

(Manilkarak

aukizapota) 

Dimensi : T =1-2m 

Tajug =1-2 m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  60 cm 

10 20 m² 

16 SawoMenti

mun 

Dimensi : T =1-2m 

Tajug =1-2 m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  60 cm 

10 20 m² 

17 Srikaya 

Jumbo 

Dimensi : T =1-2,5 m 

Tajug =1-2 m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  80 cm 

10 20 m² 

18 Buah Naga 

(Hylocereus

polyrhizus) 

Dimensi : T =2-2,5 m 

Tajug =1 m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  60 cm 

10 10 m² 

19 Nanas 

(Ananasco

mosus L. 

Merr) 

Dimensi : T =1m 

Media penanaman pot, 

diameter pot  50 cm 

10 10 m² 

20 Strawberry 

(Fragariaxa

nanassavar

duchenes) 

Dimensi : T =60cm 

Media penanaman pot, 

diameter pot  30 cm 

50 20 m² 

21 Anggur(Vitis Dimensi : T =rambat 10 10 m² 
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vinifera L) Media penanaman pot, 

diameter pot  60 cm 

22 Melon 

(Cucumism

elo) 

Dimensi : T =rambat 

Media penanaman pot, 

diameter pot  60 cm 

10 10 m² 

JUMLAH 335 m² 

Sirkulasi 200%  1005 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didalam greenhouse penelitian tanaman buah terdapat 

laboratorium yang berskala kecil sebagai ruang transisi ketika 

dari laboratorium utama akan dilakukan penanaman di 

greenhouse, dengan perhitungan besaran ruang sebagai 

berikut : 
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Ruang preparasi 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

sink 2 (2.5 x1m)=5 m2 

Meja beton lab. 2 (2x1m)2= 4 m2 

Lemari alat-alat 2 (1.2x0.5m)4=1.2 m2 

Total  10,2 m2 

Sirkulasi 100% 20,4 m2 

Ruang kerja peneliti,ruangan kerja yang digunakan peneliti dan 

asisten peneliti untuk kegitan laporan,catat mencatat 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Meja kerja  2 (1,5mx0,8m)2= 2,4 m2 

kursi 4 (0.45x0.45)4= 0,81m2 

Lemari  2 (0,9x1,5m)2= 2,7 m2 

Total  5,91 m2 

Sirkulasi 100% 11,82 m2 

Ruang Transfer, ruangan ini digunakan untuk inokulasi eksplan 

yang dimulai dari isolasi bagian tanaman,steril, dan penanaman 

eksplan pada media. Ruangan ini harus steril dari debu dan 

hewan. Terdapat Scalpel,pinset,spatula,jarum, Hand sprayer, 

bunsen, Timbangan kecil. 

Peralatan yang 

diburuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Laminar air flow 2 (0.89x1.93m)2=3.43 m2 
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cabinet 

Lemari 1 1.2x0.5m= 0.6 m2 

Meja  2 (0.7x2m)2=2.8 m2 

Kursi 2 (0.45x0.45m)2=0.405 m2 

Luas 7,235 m2 

Sirkulasi 100% 14,47 m2 

 

Total luas laboratorium di dalam greenhouse 

=R.Preparasi+R.Kerja+R.Transfer 

= 20,4 m2 + 11,82m2  + 14,47 m2 

= 46,7m2 

Sirkulasi antar ruang 10 %= 51,37 m2 

Sehingga luas total yang dibutuhkan untuk greenhouse tanaman 

buah adalah = 1005m2, untuk lab. di dalam greenhouse 51,37 m2  

maka total luasan 1056,4m2 

• Perhitungan Besaran di Greenhouse Sayur 

 

 

No Kelompok Tanaman Media Tanam Luas 

1 Sayuran 

Akar dan 

Ubi 

Wortel 

(Daucus carota 

L.) 

Jumlah :50pot 

Media 

penanaman= 

pot dengan 

diameter 40cm 

kedalaman 60 

cm 

 

20 m² 

Tabel 3. 18: Perhitungan banyak dan penanaman 
tanaman sayur. 
Sumber :  Survey Proyek sejenis 
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Kentang 

(Solanum 

tuberosum) 

Jumlah : 50 titik 

Media 

penanaman= 

potato planting 

bag diameter 

50cm 

 

 

Sumber: 

aliexpress.com 

25 m² 

Ubi 

(Manihot 

esculenta) 

Jumlah : 50 titik 

25 m² 

Bawang merah 

(Allium cepa 

var. 

aggregatum) 

Jarak antar pipa 

1 m 

Media 

penanaman= 

sistem 

vertikultur 

dengan 25 pipa 

pvc ,tinggi 2m. 

Setiap pipa 120 

lubang dengan 

d=10cm 

 

 

Sumber: 

urbanhidroponik

.com 

 

25 m² 

Bawang putih 

(Allium sativum 

L) 

Jarak antar pipa 

1m 

25 m² 

Lobak 

(Raphanus 

Media 

penanaman= 

10 m² 
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Sativus 

var.hortensis) 

Jumlah 25 titik 

pot dengan 

diameter 40cm 

kedalaman 60 

cm 

Media 

penanaman 

dengan Bak 

plastik, jarak 

tanam 

30cmx30cm 

2 Sayuran 

Daun dan 

Tangkai 

Selada 

(Lactuca sativa 

L.) 

Jumlah 100 titik 

9 m² 

Bayam 

(Amaranthus 

spp.) 

Jumlah 100 titik 

9 m² 

Seledri 

(Apiumgraveole

ns L. Dulce) 

Jumlah 50 titik 

Media 

penanaman 

dengan pot 

diameter 30cm 

15 m² 

Sawi  

(Brassica 

sinensis L.) 

Jumlah 50 titik 

Media 

penanaman 

dengan polybag 

diameter 30cm 

15m² 

Pakchoi 

(Brassica 

sinensis L.) 

Jumlah 25 titik 

Media 

penanaman 

dengan polybag 

diameter 30cm 

15 m² 

3 Sayuran 

Buah 

Mentimun 

(Cucumissativus 

L.) 

Jumlah 25 titik 

30x40cm 

(baris) 

90x60cm 

(persegi 

panjang) 

80x50cm 

(rambat) 

20 m² 

Tomat 

(Lycopersicon 

sp. Mill.) 

Media 

penanaman 

dengan polybag 

20 m² 
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Jumlah 50 titik diameter 40cm 

Terong 

(Solanummelon

gena) 

Jumlah 25 titik 

Media 

penanaman 

dengan polybag 

diameter 40cm 

10 m² 

Cabai 

(Capsicum 

annuum) 

Jumlah 50 titik 

Media 

penanaman pot 

diameter 50cm 

25 m² 

Buncis 

(Phaseolus 

vulgaris) 

Jumlah 50 titik 

Media 

penanaman pot 

diameter 50cm 

25m² 

Labu Siam 

(Sechium edule) 

Jumlah 25 titik 

Media 

penanaman pot 

diameter 50cm 

25 m² 

4 Sayuran 

Bunga 

Brokoli 

(Brassica 

olerecea cv. 

Jumlah 50 titik 

Media 

penanaman 

polybag 

diameter 30cm 

20 m² 

Kubis 

(Brassica 

oleraceaL.) 

Jumlah 50 titik 

Media 

penanaman 

polybag 

diameter 40cm 

50 m² 

Bunga kol 

(Brassica 

oleracea L) 

Jumlah 25 titik 

Media 

penanaman 

polybag 

diameter 40cm 

21 m² 

5 Sayuran 

Biji 

Kacang Tanah 

(Arachis 

hypogaea) 

20x40cm 25 m² 

Kajang Panjang 

(Vignasinensis) 

20x50cm 

(rambat) 

30 m² 
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20x40cm 

(tegak) 

JUMLAH TOTAL GREENHOUSE SAYUR 464 m² 

+ Sirkulasi 200% 1392 m² 

 

Didalam greenhouse penelitian terdapat laboratorium yang 

berskala kecil sebagai ruang transisi ketika dari laboratorium 

utama akan dilakukan penanaman di greenhouse, dengan 

perhitungan besaran ruang sebagai berikut : 

Ruang preparasi 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

sink 2 (2.5 x1m)=5 m2 

Meja beton lab. 2 (2x1m)2= 4 m2 

Lemari alat-alat 2 (1.2x0.5m)4=1.2 m2 

Total  10,2 m2 

Sirkulasi 100% 20,4 m2 

Ruang kerja peneliti,ruangan kerja yang digunakan peneliti dan 

asisten peneliti untuk kegitan laporan,catat mencatat 

Peralatan yang 

dibutuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Meja kerja  3 (1,5mx0,8m)3= 3,6 m2 

kursi 5 (0.45x0.45)5= 1,0125 m2 

Lemari  3 (0,9x1,5m)3= 4,05 m2 

Total  8,7 m2 

Sirkulasi 100% 17,4 m2 

Ruang Transfer, ruangan ini digunakan untuk inokulasi eksplan 

yang dimulai dari isolasi bagian tanaman,steril, dan penanaman 

eksplan pada media. Ruangan ini harus steril dari debu dan 

hewan. Terdapat Scalpel,pinset,spatula,jarum, Hand sprayer, 

bunsen, Timbangan kecil. 
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Peralatan yang 

diburuhkan : 

Kebutuhan Perhitungan 

Laminar air flow 

cabinet 

2 (0.89x1.93m)2=3.43 m2 

Lemari 1 1.2x0.5m= 0.6 m2 

Meja  2 (0.7x2m)2=2.8 m2 

Kursi 2 (0.45x0.45m)2=0.405 m2 

Luas 7,235 m2 

Sirkulasi 100% 14,47 m2 

 

Total luas laboratorium di dalam greenhouse 

=R.Preparasi+R.Kerja+R.Transfer 

= 20,4m2 + 17,4m2  + 14,47m2 

= 52,27 m2 

Sirkulasi antar ruang 10% = 57,5 m2 

Sehingga luas total yang dibutuhkan untuk greenhouse tanaman 

sayur adalah = 1392m2, untuk lab. di dalam greenhouse 57,5 m2  

maka total luasan 1449,5 m2 
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• Perhitungan Ruang Khusus Pengelola 

 

 

Bagian Seksi Pelayanan Teknik 

 

 

Kepala 

seksi 

pelayanan 

(1) 

 

 

 

Meja kerja 

1,6x0,8m=1,28 

m² 

Kursi 

0,6x0,6=0,36 m² 

Kursi 

(0,45x0,45)2=0,

405 m² 

Almari 

0,4x01=0,4 m² 

 

6m −  2,445m

2,445
x100% 

145% untuk sirkulasi 

 

Luasan kepala 

sek.pelayanan = 6 m² 

2,445 m² 

Sekretaris 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasi 

(2) 

 

Meja kerja 

(1,6x0,8m)2=2,5

6 m² 

Kursi 

(0,6x0,6)4=1,44 

m² 

Almari (0,4x01)2 

=0,8 m² 

 

12m −  4,8m

4,8
x100% 

150% untuk sirkulasi 

 

Luasan sekretaris 

=12 m² 

4,8 m² 

 

Perhitungan 

sama dengan 

ruang sekretaris 

 

Sirkulasi 150 % 

Tabel 3. 19: Besaran Ruang Pengelola 
Sumber :  analisis Pribadi 
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Luasan ruang 

administrasi 12 m² 

Staff (6) 

 

Meja kerja 

(1,6x0,8m)6 

=7,68 m² 

Kursi (0,6x0,6)6 

=2,16m² 

Almari 

(0,4x1)6=2,4 m² 

 

36m − 12,24m

12,24
x100% 

190% untuk sirkulasi 

12,24 m² Luasan ruang staff  

36 m² 

Total Luasan Bagian seksi Pelayanan Teknik 66 m² 

Bagian Tata Usaha 

Kepala TU 

Wakil TU 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretaris 

(2) 

 

Meja kerja 

(1,6x0,8m)2=2,5

6 m² 

Kursi 

(0,6x0,6)4=1,44 

m² 

Almari (0,4x01)2 

=0,8 m² 

 

12m −  4,8m

4,8
x100% 

150% untuk sirkulasi 

 

 

 

 

 

4,8 m² Luasan  

=12 m² 

 

Meja kerja 

(1,6x0,8m)2=2,5

6 m² 

Kursi 

(0,6x0,6)4=1,44 

m² 

 

12m −  4,8m

4,8
x100% 

150% untuk sirkulasi 

 

Luasan ruang 
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Bendahara 

(2) 

Almari (0,4x01)2 

=0,8 m² 

sekretaris 

12 m² 

Luasan ruang 

bendahara 12 m² 
4,8 m² 

Staff (6) 

 

Meja kerja 

(1,6x0,8m)6 

=7,68 m² 

Kursi (0,6x0,6)6 

=2,16m² 

Almari 

(0,4x1)6=2,4 m² 

 

36m − 12,24m

12,24
x100% 

190% untuk sirkulasi 

 

 

 

 

12,24 m² Luasan ruang staff 

36 m² 

Total Bagian Tata Usaha 72 m² 

Bagian Fungsional 

Kepala(1) 

Wakil (1) 

 

Meja kerja 

(1,6x0,8m)2 

=2,56 m² 

Kursi (0,6x0,6)4 

=1,44 m² 

Almari (0,4x01)2 

=0,8 m² 

 

12m −  4,8m

4,8
x100% 

150% untuk sirkulasi 

 

 

 

4,8 m² Luasan 

=12 m² 
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Sekretaris 

(2) 

Bendahara 

(2) 

 Meja kerja 

(1,6x0,8m)4 

=5,12 m² 

Kursi (0,6x0,6)4 

=1,44 m² 

Almari (0,4x1)4 

=1,6 m² 

Kursi 

(0,45x0,45)3 

=0,6 m² 

 

25m −  8,76m

8,76
x100% 

185% untuk sirkulasi 

 

8,76 m² Luas R. sekretaris & 

bendahara 25 m² 

Staff 

(3) 

 Meja kerja 

(1,6x0,8m)3 

=3,84 m² 

Kursi (0,6x0,6)3 

=1,08 m² 

Almari (0,4x1)3 

=1,2 m² 

 

16m −  6,12m

6,12
x100% 

160% untuk sirkulasi 

 

6,12 m² Luas R.Staff 16 m² 

Total Bagian Fungsional  53 m² 
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3.1.2.3 Studi Kebutuhan Luas Ruang 

Besaran yang dibutuhkan pada projek Balai Penelitian 

Tanaman buah dan sayur merupakan analisis dari beberapa 

sumber antara lain : 

SRK   = Studi Ruang Khusus 

AS     = Asumsi berdasarkan studi analisis 

NAD = Neufert Architect Data 

 

 

 

 

Nama Ruang 

J
u

m
la

h
 

ru
a
n

g
 

K
a

p
a

s
it
a

s
 

o
ra

n
g
 

 

Perhitungan 

S
ir
k
u

la
s
i 

(%
) 

L
u
a

s
a
n
 

(m
2
) 

s
u

m
b

e
r 

Fasilitas Utama Penelitian 

Lab.Utama 

Terpadu 

1 15  

 

 

 

Studi ruang khusus 

 

180 SRK 

Lab.Kultur 

Jaringan 

1 12 157 SRK 

Lab.Entomologi & 

fitopatologi 

1 12 348 SRK 

Lab. Pemuliaan & 

perbenihan 

1 12 197 SRK 

Lab.Uji hasil 

Panen 

Pembibitan 

1 12 Meja beton 

(2x1m)4=8 m² 

Sink (2,5x1)2= 5 

m² 

Meja kerja 

(0,7x2)2=2,8 m² 

300% 84,08 NAD 

Tabel 3. 20: Kebutuhan Luas Ruang 
Sumber :  Asumsi berdasarkan studi analisis, Neufert Architect Data, 
Studi Ruang Khusus 
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Lemari 

alat(1,2x0,5)4=2,4 

m² 

Lemari bahan 

(1,2x0,5)4=2,4 m² 

Kulkas 

0,6x0,7=0,42 m² 

Lab.Uji hasil 

Penyakit 

1 12 Meja beton 

(2x1m)4=8 m² 

Sink (2,5x1)2= 5 

m² 

Meja kerja 

(0,7x2)2=2,8 m² 

Lemari 

alat(1,2x0,5)4=2,4 

m² 

Lemari bahan 

(1,2x0,5)4=2,4 m² 

Kulkas 

0,6x0,7=0,42 m² 

300% 84,08 NAD 

Ruang 

pembibitan 

2 10 Almari 

(6x0,6)4m=14,4 m² 

Almari alat 

(3x0,6)4=7,2 m² 

100% (43,2 )2 

=86,4 

NAD 

 

Total Luasan Fasilitas Penelitian 

 

 

1136,56 m² 

+ Sirkulasi antar ruang 20% 1363,9m² 

= 1364 m² 

Fasilitas Pengelola 

Kantor Kepala 

Balai 

1 1 Meja kerja 

2x0,6=1,2 m² 

Meja komputer 

150 % 11,45 

m² 

NAD 
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2,3x0,6=1,38 m² 

Kursi 0,5x0,5=0,25 

m² 

Sofa 

(1,12x0,58)2=1,3 

m² 

Meja tamu 

0,5x0,9=0,45 m² 

Kantor Wakil 

Balai 

1 1 Meja kerja 

2x0,6=1,2 m² 

Meja komputer 

2,3x0,6=1,38 m² 

Kursi 0,5x0,5=0,25 

m² 

Almari 

1,26x0,4=0,504 m² 

150 % 8,32 m² NAD 

Ruang Rapat 1 20 Meja rapat 

0,9x5,4=4,86 m² 

Kursi 

(0,45x0,45)20=4,0

5 m² 

Almari 7x0,4=2,8 

m² 

150 % 29,27 

m² 

NAD 

Ruang Tamu 1 6 Sofa 

(1,9x0,58)2=2,20 

m² 

Meja tamu 

1,2x1m=1,2 m² 

Almari 2x0,4m=0,8 

m² 

 

200 % 12,6 m² NAD 

Ruang Bag. Seksi 

Pelayanan Teknik 

1 11 Perhitungan studi ruang 

Khusus 

66 m² SRK 
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Ruang Bag. Tata 

Usaha 

1 10 72 m² SRK 

Ruang Bag. 

Fungsional 

1 10  

Perhitungan studi ruang 

Khusus 

53 m² SRK 

Ruang Bag. Divisi 

Penelitian 

1 10 53m² SRK 

Ruang Layanan 

Penelitian 

1 2 Meja kerja 

(2x0,6)2=2,4 m² 

Meja komputer 

(2,3x0,6)2=2,76 m² 

Kursi 

(0,5x0,5)2=0,5 m² 

Almari 

1,26x0,4=0,504 m² 

 

60 % 9,86 m² NAD 

Total Luasan Fasilitas pengelola 

 

315,5m² 

Sirkulasi antar ruang 20% 376,8 m² 

Fasilitas umum/ pendukung 

Lobby& 

resepsionist 

1 20 0,72 m²/orang 100% 28,8 

m² 

AS 

Mushola 1 30 Sajadah 

@0,6x1m=0,6 m² 

Jadi 0,6 m² x 30 =18 

m² 

Almari 

(1,5mx0,5m)2= 1,5 

m² 

Wudhu pria =1,8 m² 

Wudhu wanita=1,8 

m² 

200 % 71,1 

m² 

NAD 
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2 1 Toilet= (2mx1,5m)2 

=6 m² 

30% 7,8 m²  

Kantin, 

foodcourt 

1 30 Meja kursi= 4 

m²x30=120 m² 

Tenant 2mx2m=4m 

m² jd 4 m²x4=16 m² 

200% 408 

m² 

NAD 

Perpustakaan 1 15 8m x9m =72 m² 

 

 

100% 144 

m² 

NAD 

1 Toilet= (2mx1,5m)2 

=6 m² 

30% 7,8 m²  

Hall serbaguna 1 200 @orang=1,2 m²= 

200x1,2 m²= 240 m² 

Kursi=0,5x0,5m)200 

=50 m² 

Meja=1,2x0,9m 

=1,08 m² 

Panggung=5x4m=20 

m² 

200% 720 

m² 

NAD 

Ruang Audio 

(Privat) 

1 2 Meja=(2x1m)2=4 m² 

Kursi=(0,5x0,5m)3 

=0,75 m² 

Sound=0,6x0,6m 

=0,36 m² 

50% 7,7 m² NAD 

Event space 1 100 @orang=1,2 m² 

100x1,2 m²=120 m² 

200% 360 

m² 

AS 
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Ruang VIP 1 8 Sofa 

(1,12x0,58)4=2,6 m² 

Meja tamu 

1,45x0,85m=1,23 m² 

Almari 1,4x0,4m 

=0,56 m² 

 

150% 11,5 

m² 

NAD 

Wanita 

 

 

Pria 

1 

 

 

1 

toilet= 2x1,5=3 m² 

Wastafel = 2,1 m² 

 

toilet= 2x1,5=3 m² 

Wastafel = 2,1 m² 

Urinoir=@0,96 m² 

 

 

30% 

6,63 

m² 

 

7,8 m² 

 

Ruang makan 

VIP 

1 10 Meja makan 

3mx1,5m=4,5 m² 

Kursi 

(0,5x0,5m)10=2,5 m² 

Meja makanan 

panjang 2,5 x 

0,8m=2 m² 

150 % 22,5 

m² 

NAD 

Total Luasan Fasilitas Publik/Pendukung 

 

1803,6 m² 

 

Sirkulasi antar ruang 20% 2164,3 m² 

 

Fasilitas Pelayanan/Service 

 

Area istirahat 

1 10 5m x 4 m= 20 m² 200% 60 m² AS 

kantin 1 20 8m x7m = 56 m² 200% 168 

m² 

AS 

Ruang 

cleaning 

servis 

1 12 Kursi (0,5x0,5)12=3 

m² 

Sofa 

100% 8,6 m² NAD 
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(1,12x0,58)2=1,3 m² 

Pantry 1 3 3m x 2,5m= 7,5 m² 60% 12 m² NAD 

-Toilet 

Pengelola 

(Wanita) 

 

 

 

-Toilet 

Pengelola 

(Pria) 

 

 

 

-Difabel 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 @5 

 

 

 

 

@4 

 

 

 

 

 

 

1 

5 orang =7,5 m² 

3 bilik toilet= 4,5 m² 

Wastafel = 2,1 m² 

Totalx3 = 42,3 m² 

 

4 orang=6 m² 

2 bilik toilet= 3 m² 

Wastafel = 2,1 m² 

Urinoir=@0,96 m²(2) 

=1,92 m² 

Totalx3=39,06 m² 

 

Area 

toilet=2x1,5m=3 m² 

 

 

 

 

 

30% 

55 m² 

@are

a 

toilet 

=18,3 

m² 

 

51 m² 

@are

a 

toilet 

=17m² 

 

 

3,9 m² 

 

-Toilet 

kegiatan 

Penelitian 

(Wanita) 

 

 

 

3 @5 

 

 

 

 

 

 

5 orang =7,5 m² 

3 bilik toilet= 4,5 m² 

Wastafel = 2,1 m² 

Totalx3 = 42,3m² 

 

 

 

 

 

 

30% 

55 m² 

 

@are

a 

toilet 

18,3m

² 

 

 

 

-Toilet 

Kegiatan 

Penelitian 

(Pria) 

3 @4 4orang=6 m² 

2  bilik toilet= 3 m² 

Wastafel = 2,1 m² 

Urinoir=@0,96 m²(2) 

=1,92 m² 

Totalx2=26,04 m² 

 

 50,7 

m² 

 

@are

a 

toilet 

=16,9

m² 
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-Toilet 

Pengunjung 

(Wanita) 

 

 

 

 

 

3 

-Kantin 

-Hall 

serba- 

Guna 

-Event 

Space 

 

@5 

 

 

 

 

 

 

 

5 orang =7,5 m² 

4 bilik toilet= 6 m² 

Wastafel = 2,1 m² 

Totalx3 = 46,8 m² 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

60,84 

m² 

 

@are

a 

toilet 

=20,2 

m² 

 

 

-Toilet 

Pengunjung 

(Pria) 

 

 

 

 

3 

-Kantin 

-Hall 

serba- 

Guna 

-Event 

Space 

 

@5 

 

 

 

 

 

 

5 orang=7,5 m² 

2  bilik toilet= 3 m² 

Wastafel = 2,1 m² 

Urinoir=@0,96 m²(3) 

=2,88 m² 

Totalx3=46,5 m² 

 

 60,4 

m² 

@are

a 

toilet 

=20,1 

m² 
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-Toilet 

Difabel 

4 

-Kantin 

-Hall 

serba- 

Guna 

-mushola 

-Even 

space 

 

 Area 

toilet=(2x1,5m)4 

=12m² 

  

15,6 

m² 

 

Janitor 3  Lemari @0,6m(2) 

=1,2 m² 

30% @2 

m² 

@2x3

=6 m² 

AS 

Ruang 

petugas 

kebun dan 

greenhouse 

1 5 Kursi panjang 

0,9mx2m=1,8 m² 

Meja 

(1,5x0,9m)2=2,7 m² 

Kursi 

(0,5x0,5m)5=1,25 m² 

60% 9,2 m² NAD 

Pos jaga 

komplek 

pertanian 

2 2 Meja 3mx0,6m=1,8 

m² 

Kursi 0,5x0,5=0,25 

m² 

100% (4,1) 

2 

=8,2 

m² 

NAD 

Ruang 

keamanan 

gedung 

 2 Meja 3mx0,6m=1,8 

m² 

Kursi 0,5x0,5=0,25 

m² 

100% 4,1 m² NAD 

Ruang 

pompa 

 1 4mx8m=32 m² 20% 38,4 

m² 

NAD 

Ruang 

genset 

 1 Genset 29,28 m² 75% 51,24 

m² 

AS 

Ruang ahu  1 Mesin AHU  20 m² AS 

Ruang MEE  1 Lemari 1,5 m² 200% 4,5 m² NAD 
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Ruang CCTV  2 Meja 3mx0,7m=0,21 

m² 

Almari 

1,8mx0,4m=0,72 m² 

Kursi (0,5x0,5)2 

100% 10 m² AS 

Ruang 

peralatan 

 5 Almari 

(6x0,6)3m=1,08 m² 

Almari alat 

(3x0,6)2=3,6 m² 

 

200% 14,04 

m² 

AS 

Ruang 

penimbunan 

 1 Bak 2x2m=4 m² 100% 8 m² AS 

loker  5 Lemari (0,6x3m)5= 9 

m² 

50% 4,5 m² AS 

klinik  3 Tempat 

tidur0,9x1,8m=1,62 

m² 

Meja 0,6x1=0,6 m² 

Kursi 0,5x0,5=0,25 

m² 

Almari 0,5x1,2m=0,6 

m² 

100% 6,14 

m² 

AS 

Gudang 

peralatan 

 5 Almari 

(6x0,6)3m=1,08 m² 

Almari alat 

(3x0,6)2=3,6 m² 

200% 14,04 

m² 

AS 

Gudang 

pasca panen 

 5 Almari (3mx0,6)4 

= 7,2 m² 

200% 21,6m

² 

AS 

Gudang 

pasca panen 

sayur 

 5 Almari 

(3mx0,6)4=3,6m² 

= 7,2 m² 

200% 21,6 

m² 

AS 

Bengkel  4 Almari 6mx1m=6 m² 200 % 18 m² AS 
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Total Luasan Fasilitas Pelayanan 

 

861 m² 

Sirkulasi antar ruang 20% 1033m² 

 

- Total Luas Bangunan sebagai berikut : 

LTB=L.Keg.Pengelola+L.Keg.Peneliti+L.fasilitaspublik/penduku  ng+ 

L. Fasilitas Service 

LTB = 376,8m² + 1364m² + 2164,3m² + 1033m²+3153,5 m²+ 1559 m² 

LTB = 4938m² 

-Total Luas Bangunan Greenhouse : 

LBG = L.Greenhouse Sayur + L.Greenhouse Buah 

= 1449,5 m² + 1056,4m² 

=2505,9 m²= 2506 m² 

3.1.2.4 Studi Luasan Area Parkir 

a. Parkir pengelola 

Data dari pendekatan jumlah pelaku pada bangunan Balai 

Penelitian Buah dan sayur didaptakan data pengelola sebanyak 

122 orang dan peneliti 56 orang sehingga jumlah total menjadi 

178 orang 

• Data yang tersedia sebagai berikut : 

- Jumlah pengelola bangunan : 178 orang 

- Luas kebutuhan parkir 1 motor : 2 m2 
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- Luas kebutuhan parkir 1 mobil : 15 m2 

• Dapat di asumsikan sebagai berikut : 

- 30 % pengelola menggunakan mobil 

- 60% pengelola menggunakan motor 

- 10% angkutan umum/diantar 

Maka dari data yang sudah ada maka di dapat perhitungan 

sebagai berikut : 

- Menggunakan mobil 

30% x 178 orang = 53 orang=53 kendaraan 

Lkp = A x Lpm 

Lkp = 53 x 15m2 

Lkp = 795 m2 

- Menggunakan motor 

60% x 178 orang = 107 orang= 107 kendaraan 

Lkp = A x Lpm 

Lkp = 107 x 2m2 

Lkp = 214 m2 

- Jadi Total Kebutuhan parkir pengelola 

LPTP = Lkp motor + Lkp mobil + SIR x (Lkp motor + Lkp 

mobil) 

LPTP = 214m2     +795 m2      + 100% x (214m2         +795 m2     ) 

LPTP = 1009 m2    +100% x (1009 m2 ) 

LPTP = 1009 m2    + 1009 m2          
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LPTP = 2018 m2 

Keterangan : 

LPTP        = Luas kebutuhan parkir total  

Lkp motor = Luas kebutuhan parkir motor total 

Lkp mobil = Luas kebutuhan parkir mobil total 

SIR          = Sirkulasi 

b. Parkir Pengunjung 

Pada studi pendekatan jumlah pelaku pengunjung saat ada 

event/ acara pada balai penelitian didapatkan data tentang 

jumlah pelaku sebesar 200 orang. Jumlah yang di dapat 

tersebut jika dalam satu hari terdapat 1 kegiatan acara/event 

maka asumsi pengunjung yang datang kurang lebih sebesar 

200 orang. 

• Data yang tersedia sebagai berikut : 

- Jumlah tamu: 200 orang 

- Luas kebutuhan parkir 1 motor : 2 m2 

- Luas kebutuhan parkir 1 mobil : 15 m2 

• Dapat di asumsikan sebagai berikut : 

- 30 % menggunakan mobil = 60 0rang  

- 60% menggunakan motor=120 orang 

- 10% angkutan umum/diantar=20 orang  

Maka dari data yang sudah ada maka di dapat perhitungan 

sebagai berikut : 
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- Menggunakan mobil 

30% x 200 orang = 60 orang=60 kendaraan 

Lkp = A x Lpm 

Lkp = 60 x 15m2 

Lkp = 900 m2 

- Menggunakan motor 

60% x 250 orang = 120 orang= 110 kendaraan 

Lkp = A x Lpm 

Lkp = 110 x 2m2 

Lkp = 220 m2 

 

- Jadi Total Kebutuhan parkir tamu 

LPTP = Lkp motor + Lkp mobil + SIR x (Lkp motor + Lkp 

mobil) 

LPTP = 220m2    +900 m2      + 100% x (220m2      +900 m2     ) 

LPTP = 1120 m2 +100% x (1120 m2 ) 

LPTP = 1120 m2 + 1120 m2          

LPTP = 2240 m2 

Keterangan : 

LPTP        = Luas kebutuhan parkir total  

Lkp motor = Luas kebutuhan parkir motor total 

Lkp mobil = Luas kebutuhan parkir mobil total 
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c. Parkir Bus, truck 

Pada projek Balai Penelitian Tanaman Buah dan Sayur 

diperlukan lahan untuk parkir bus apabila terdapat pengunjung 

dengan keperluan ke Balai Penelitian menggunakan bus 

karena suatu acara/event. Maka diasumsikan dapat 

menampung bus sekitar 2 buah bus. Sedangkan untuk 

keperluan dan menunjang kegiatan di Balai Penelitian maka 

disediakan lahan untuk loadingdock barang ataupun parkir 

truck untuk menunjang kegiatan di balai penelitian, maka di 

asumsikan banyaknya truck sekitar 2 truck.  

• Data yang tersedia merupakan asumsi sebagai berikut : 

- Jumlah bus : 2 buah 

- Jumlah truck : 2 buah 

- Luas kebutuhan parkir 1 bus : 42 m2 

- Luas kebutuhan parkir 1 truck : 20 m2 

• Asumsi untuk kebutuhan bus  

Lkp = A x Lpb 

Lkp = 2 x 42m2 

Lkp = 84 m2 

ditambah dengan sirkulasi 200 % sehingga : 

84 m2  x 200% = 168 m2 

• Asumsi untuk kebutuhan truck 

Lkp = A x Lpt 
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Lkp = 2 x 20m2 

Lkp = 40 m2  

ditambah dengan sirkulasi 200 % sehingga : 

40 m2  x 200% = 80 m2 

Totak Kebutuhan Lahan Parkir bus dan truck  

= 168 m2+80 m2 

= 248m2 

3.1.2.5 Luasan Kebun Percobaan 

 Kebun percobaan pada komplek pertanian Balai Penelitian 

Buah dan Sayur ini berupakan lahan kebun percobaan sebagai 

bahan pembanding antara pertumbuhan tanaman yang 

dilakukan di kebun percobaan dan yang berada di greenhouse. 

Pada proses penanaman di lahan kebun percobaan memiliki 

persyarataan lahan yang berbeda beda antara tanaman satu 

dengan tanaman yang lainnya. Faktor pembeda antara lahan 

tanaman satu dengan lahan tanaman lainnya adalah jenis 

varietas tanaman, jarak tanaman, efektivitas lahan yang 

didapatkan dari kemiringan suatu lahan dapat menjadikan 

faktor pertimbangan dalam pembuatan kebun percobaan. 

Penggunaan efektivitas lahan memiliki kriteria yang beragam 

disesuaikan dengan kondisi topografi lahan. Dikelompokan 

menjadi tiga yaitu lahan datar,lahan landai dan lahan agak 
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curam. Maka dari tiga penggolongan lahan tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

- Penggunaan efektivitas lahan datar sebesar 80 % 

- Penggunaan efektivitas lahan landai sebesai 60% 

- Penggunaan efektivitas lahan agak curam sebesar 40 % 

Perhitungannya sebagai berikut : 

 

 
 
 
Luas Lahan x Efektivitas lahan % 

                 Jarak Tanam(m)  

 

Karena luasan kebun percobaan dapat dihitung dengan melihat 

variabel jenis tanaman apa yang di tanam , jarak optimal antar 

tanaman yang akan ditanam di lahan maka terdapat data jenis  

tanaman dan jarak optimal antar tanaman sehingga dapat 

menghasilkan hasil yang maksimal karena disesuaikan dengan 

pertimbangan, sebagai berikut : 

a. Pengelompokan Kebun Percobaan Tanaman Sayur, sebagai 

berikut : 

Perhitungan luas lahan pertanian sayur setiap jenis 

membutuhkan lahan seluas : 

 

 

Banyaknya 

tanaman   = 

Tabel 3. 21: Rumus penanaman lahan pertanian 
Sumber :  kementrian pertanian BBPP Lembang 



139 
 

• Kebun percobaan wortel 

BanyaknyaTanaman =  
Luas Lahan  x Efektivitas Lahan 60%

Jarak Tanaman
 

   250  = 
L x 0,6

0,3 x0,3
 

  250  = 
0,6L

0,09
 

L  = 37,5 m² 

• Kebun percobaan kentang 

BanyaknyaTanaman =  
Luas Lahan  x Efektivitas Lahan 60%

Jarak Tanaman
 

   250  = 
L x 0,6

0,7 x0,3
 

   250  = 
0,6L

0,21
 

     L  = 87,5 m² 

 

• Kebun percobaan bawangmerah 

BanyaknyaTanaman =  
Luas Lahan  x Efektivitas Lahan 60%

Jarak Tanaman
 

  500  = 
L x 0,6

0,15 x0,15
 

  500  = 
0,6L

0,0225
 L   

= 18,75m² 
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No Kelompok Tanaman Bedengan Jarak 

Tanam 

dan jumlah 

Luas 

1 Sayuran 

Akar dan 

Ubi 

Wortel 

(Daucus 

carota L.) 

l=100cm 

t=30cm * 

30x30 cm 

250 titik 

37,5 m² 

Kentang 

(Solanum 

tuberosum) 

l =70cm, 

t= 30cm* 

70x30cm 

250 titik 

87,5 m² 

Ubi 

(Manihot 

esculenta) 

87,5 m² 

Bawang 

merah 

(Allium cepa 

var. 

aggregatum) 

l=100cm 

t=30cm * 

15x15 cm 

500 titik 

18,75 m² 

Bawang putih 

(Allium 

sativum L) 

18,75 m² 

Lobak 

(Raphanus 

Sativus 

var.hortensis) 

l=100cm 

t=30cm * 

20x20 cm 

250 titik 

16,67m² 

2 Sayuran 

Daun dan 

Tangkai 

Selada 

(Lactuca 

sativa L.) 

16,67m² 

Bayam 

(Amaranthus 

16,67m² 

Tabel 3. 22: Persyaratan Tanam Sayur 
Sumber :  survey proyek sejenis 
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spp.) 

Seledri 

(Apiumgraveo

lens L. Dulce) 

l=100cm 

t=30cm * 

20x20 cm 

500 titik 

33,35 m² 

Sawi  

(Brassica 

sinensis L.) 

l= 100cm 

t=30cm * 

20x20 cm 

500 titik 

33,35m² 

Pakchoi 

(Brassica 

sinensis L.) 

l= 100cm 

t=30cm * 

30x30 cm 

250 titik 

37,5 m² 

3 Sayuran 

Buah 

Mentimun 

(Cucumissativ

us L.) 

l= 100cm 

t=30cm * 

30x40cm 

(baris) 

90x60cm 

(persegi 

panjang) 

80x50cm 

(rambat) 

250 titik 

50 m² 

Tomat 

(Lycopersicon 

sp. Mill.) 

l= 100cm 

t=30cm * 

50x70cm 

250 titik 

145,7 m² 

Terong 

(Solanummel

ongena) 

l= 100cm 

t=30cm * 

50x70cm 

200 titik 

120 m² 

Cabai 

(Capsicum 

annuum) 

l= 100cm 

t=30cm * 

50x60cm 

250 titik 

125m² 

Buncis 

(Phaseolus 

vulgaris) 

l=50cm 

t=30cm 

20x50cm 

250 titik 

41,7 m² 

Labu Siam 

(Sechium 

edule) 

l=50cm 

t=30cm 

40x40cm 

250 titik 

66,7 m² 
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4 Sayuran 

Bunga 

Brokoli 

(Brassica 

olerecea cv.) 

l=110cm 

t=30cm * 

30x30 cm 

250 titik 

37,5 m² 

Kubis 

(Brassica 

oleraceaL.) 

l=110cm 

t=30cm * 

70x50cm 

200 titik 

120m² 

Bunga kol 

(Brassica 

oleracea L) 

l=110cm 

t=30cm * 

50x50 cm 

200 titik 

120 m² 

5 Sayuran 

Biji 

Kacang 

Tanah 

(Arachis 

hypogaea) 

l= 60cm 

t=30cm 

20x40cm 

250 titik 

33,25 m² 

Kajang 

Panjang 

(Vignasinensi

s) 

l= 60cm 

t=30cm 

20x50cm 

(rambat) 

20x40cm 

(tegak) 

250 titik 

41,75 m² 

JUMLAH 1226 m² 

+ Sirkulasi antar jenis petak tanaman sayur 100% 2452 m² 

Catatan : tanda ( *) : 1 bedengan 2 baris tanaman. 

 

 

b. Pengelompokan Kebun Percobaan Tanaman Buah, sebagai 

berikut : 

• Kebun percobaan apel 

BanyaknyaTanaman =  
Luas Lahan  x Efektivitas Lahan 60%

Jarak Tanaman
 

  10  = 
L x 0,6

2x2
 

  10  = 
0,6L

4
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 L  = 66,7 m² 

• Kebun percobaan belimbingmanis 

BanyaknyaTanaman =  
Luas Lahan  x Efektivitas Lahan 60%

Jarak Tanaman
 

  10  = 
L x 0,6

2x2
 

  10  = 
0,6L

4
 

 L  = 66,7 m² 

 

 

No NamaTanaman JarakAntarTanam

an 

Jumlah 

Tanam

an 

Luas/p

etak 

1 Apel (Pyrusmalus) 2m x 2m 10 66,7m² 

2 BelimbingManis(Averr

hoacarambola) 

2m x 2m 10 66,7m² 

3 Delima(PunicaGranat

um) 

2m x 2m 10 66,7m² 

4 Jambu Air (Eugenia 

aquea) 

2m x 3m 10 100 m² 

5 JerukManis(Citrus 

sinensis) 

2m x 2m 10 66,7m² 

6 Jeruk Bali (Citrus 

maxima) 

2m x 3m 10 100 m² 

7 Kawista(Limoniaacidis

sima) 

2m x 3m 10 100 m² 

8 LengkengPingpong 3m x 2m 10 100m² 

9 LengkengItoh 3m x 2m 10 100 m² 

10 Mangga(Mangiferaindi 3m x 3m 10 150 m² 

Tabel 3. 23: Perhitungan banyak dan penanaman tanaman 
buah. 
Sumber :  Survey Proyek sejenis 
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ca) 

11 Manggis(Garciniaman

gostanacaulliflora) 

3m x 3m 10 150 m² 

12 Pisang(Musa 

paradisiaca) 

2m x 1m 10 33,35 

m² 

13 Pepaya(Carica 

papaya) 

2m x 2m 10 66,7m² 

14 Salak(Salaccazalacca

) 

2m x 2m 10 66,7m² 

15 SawoKecik(Manilkara

kaukizapota) 

2m x 3m 10 100m² 

16 SawoMentimun 2m x 3m 10 100m² 

17 Srikaya Jumbo 2m x 3m 10 100m² 

18 Buah Naga 

(Hylocereuspolyrhizus

) 

2,5m x 3m 15 187,5 

m² 

19 Nanas 

(Ananascomosus L. 

Merr) 

1,5m x 1,5m 15 56,2m² 

20 Strawberry 

(Fragariaxananassava

rduchenes) 

0,5m x 0,5m 50 20,8 m² 

21 Anggur(Vitisvinifera L) 3m x 3m 15 22,5 m² 

22 Melon (Cucumismelo) 0,75m x 0,75m 15 20 m² 

JUMLAH 1701m² 

Sirkulasi antar petak jenis tanaman buah 100% 3402m² 

 

• Luasan kebun tanaman sayur 2452 m² 

• Luasan kebun tanaman buah3402 m² 

Sehingga total luas kebun percobaan tanaman buah dan sayur: 
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= L.Kebun sayur + L.Kebun buah 

= 2452 m²         + 3402 m² 

= 5854 m² 

3.1.2.6 Studi Citra Arsitektural 

Citra arsitektural dari sebuah bangunan balai penelitian buah 

dan sayur ini harus mempunyai ciri khas dan dapat 

menjelaskan makna yang ada di dalamnya dari sebuah fungsi 

bangunan sebagai balai peneltian. Citra arsitektural sendiri 

dapat diolah melalui pengolahan masa bangunan, fasad 

bangunan yang menarik tetapi tetap melihat lingkungan 

sekitar.Sesuai dengan fungsinya, yaitu balai penelitian tentang 

pertanian, khususnya tanaman buah dan sayur maka harus 

diciptakan lingkungan yang tenang,kondusif untuk 

penelitian.Dengan pedoman pemikiran tersebut, diharapkan 

dapat tercipta arsitektur yang sesuai dengan tujuan pada projek 

ini .Berikut merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan 

sebagai citra arsitektural bangunan Balai Penelitian Buah dan 

Sayur antara lain : 

• Pencahayaan yang cukup pada bangunan balai penelitian 

khususnya laboratorium, bagi tanaman yang sedang dilakukan 

penelitian di greenhouse tanaman agar pencahayaan sesuai 

dengan yang dibutuhkan. 
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• Menciptakan kenyamanan thermal bagi manusia dan tanaman 

di dalamnya 

• Menciptakan sirkulasi yang dapat bersifat informatif bagi 

pengunjung  

• Penataan ruang luar/landscape sehingga dapat memiliki sinergi 

dengan ruang-ruang yang ada di bangunan 

• Menciptakan penerapan tema desain bangunan yang dipilih 

dapat sesuai fungsi dan sesuai dengan konteks lingkungan 

yang ada. 

• Pemilihan detail pada bangunan dan pengolahan fasad 

bangunan tepat sehingga dapat mencerminkan fungsi dari 

bangunan. 

Dengan pertimbangan faktor-faktor diatas, diharapkan dapat 

tercapai dari segi citra arsitekturalnya. 

3.2 Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1 Studi Sistem Struktur 

Sistem struktur adalah kumpulan dari berbagai elemen struktur 

yang dihubungkan satu sama lain secra menerus. 

Struktur adalah bagian yang esensial dalam 

arsitektur(Salvadori,1963).Bangunan balai penelitian di 

rencanakan dengan tipe medium rise building, sehingga 

struktur utama yang sesuai dengan bangunan, antara lain : 
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Struktur Keseluruhan Bangunan 

Sistem Struktur Rangka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada sistem truktur rangkaini 

bangunan dapat membuat suatu 

sistem mekanis dan transportasi 

vertikal.Rangka kaku dapat 

bereaksi terhadap beban yang 

lateral,melalui lentur balok dan 

kolom. 

Dikaitkan dengan projek 

Struktur rangka ini lebih fleksibel dikarenakan dinding dapat 

dipasang atau dihilangkan karena dinding hanya sebagai 

pengisi.Tidak mengurangikekuatan struktur. Struktur rangka 

dapat dibuat dengan sistem linear sehingga sesuai dengan 

tema biomorfik yang dinamis. 

Bentang Lebar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan bentang lebar 

merupakan bangunan yang 

memungkinkan penggunaan 

ruang bebas kolom yang 

selebar dan sepanjang 

mungkin.Dan memiliki beban 

struktur ringan. 

Dikaitkan dengan projek 

Struktur bentang lebar dikaitkan dengan projek dengan tema 

biomorfik lebih mudah dalam pengaplikasian pada bangunan 

karena strukturnya yang lebih dinamis tidak tergantung dengan 

balok dan kolom. 

Gambar 3. 5: Struktur 
rangka 

Sumber :beranda arsitek 

Gambar 3. 6: Struktur 
Bentang Lebar 
Sumber :scribd 

Tabel 3. 24: Pendekatan Struktur Bangunan 
Sumber :  Analisis Pribadi 
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Struktur bangunan yang sudah dijelaskan diatas merupakan 

gambaran struktur utama yang akan digunakan di projek ini. 

Sedangkan studi tentang sistem struktur dikelompokan menjadi 

2 bagian yaitu Stuktur Bawah(Sub Structure) dan Struktur atas 

(Upper Structure) dari ketiga penggolongan, akan diuraikan 

sebagai berikut : 

3.2.1.1 Struktur Bawah(Sub Structure) 

Struktur bawah merupakan struktur yang tidak terlihat ,artinya 

struktur bawah berada di bawah permukaan tanah. Beban 

strukrur bawah ini disalurkan menuju ke dalam tanah sacara 

horizontal dan vertikal. 

 

Struktur Bawah (Sub Structure) 

Pondasi Footplat 

 

 

 

 

Pondasi footplat ini terdiri 

dari struktur beton bertulang 

dan posisinya berhubungan 

di bawah kolom tepat hingga 

menyentuh tanah keras. 

 

 

 

 

Gambar 3. 7: Potongan 
Pondasi footplat 

Sumber :duniatekniksipil.com 

Tabel 3. 25: Pendekatan Struktur Bawah 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Dikaitkan dengan projek 

Pada site pada projek ini kondisi tanah baik dan untuk projek satu 

hingga dua lantai dapat mengunakan pondasi footplat. 

Pondasi Minipile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondasi ini memiliki tiang 

pancang yang berukuran 

kecil digunakan untuk 

bangunan dengan bentang 

yang relatif lebar. 

Dikaitkan dengan projek 

Pada lokasi site pada projek ini kondisi tanah baik sehingga pada 

projek ini memungkinkan untuk penggunaan pondasi minipile. 

 

3.2.1.2 Struktur Tengah (Middle Structure) 

Struktur tengah merupakan struktur yang berada di tengah 

bagian bangunan. Bagian penyusunnya yaitu kolom,balok dan 

plat lantai. Bagian struktur tersebut meliputi  

 

 

 

 

Gambar 3. 8: Minipile 
Sumber 

:asearsitek.wordpress.com 
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Kolom 

 

 

Fungsi dari kolom merupakan 

penerus beban dari seluruh 

bangunan ke pondasi.Kolom 

terbuat dari besi dan beton 

sehingga dapat menahan adanya 

gaya tekanan dan tarikan pada 

bangunan. 

 

Dikaitkan dengan projek 

Penggunaan dimensi kolom 

tergantung dengan besar 

ruangan dan penataan kolom 

dapat dibuat linear maupun grid. 

Balok 

 

 

 

 

Balok adalah bagian dari struktur 

bangunan yang digunakan untuk 

dudukan plat lantai dan pengikat 

kolom lantai atas dan sebagai 

penguat rangka horizontal pada 

bangunan. Balok di tibedakan 

menjadi balok anak dan balok 

induk. 

Plat Lantai 

 

Struktur plat lantai merupakan 

permukaan horisontal yang 

menumpubeban manusia,perabot 

dan beban mati yaitu struktur. 

Plat lantai menumpu pada 

struktur balok dan didukung oleh 

Tabel 3. 26: Pendekatan Struktur Bawah 
Sumber : Analisis Pribadi 

 

Gambar 3. 10: Balok & 
Kolom 

Sumber :griyadesain.com 

Gambar 3. 11: Struktur plat 
lantai 

 

 

Gambar 3. 9: Jenis Kolom 
Sumber : 

civildoqument.com 
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3.2.1.3 Struktur Atas (Upper Structure) 

Struktur atas merupakan struktur yang berada di atas bagian 

bangunan. Atap yang digunakan dalam perencanaan projek ini 

adalah rangka atap baja, space truss yang akan dibahas 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kolom bangunan. 

Ketebalan dari plat lantai sendiri 

dipengaruhi oleh lebar bentangan 

antara balok.Dan memperhatikan 

lendutan yang ada. 

Plat lantai juga dapat tidak 

menggunakan tumpuan balok, 

dengan syarat memiliki ketebalan 

slab yang berbeda dengan slab 

yang ditumpu oleh balok.Dan 

bentangan kolom juga harus 

diperhatikan. 

Tabel 3. 27: Pendekatan Struktur Atas 
Sumber : Analisis Pribadi 

 

Gambar 3. 12: Struktur plat 
lantai kolom balok 

Sumber 
civilengginering.com 

Gambar 3. 13: Flat Slab 
Sumber :afwa,2008 
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Rangka Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Pada projek ini penggunaan struktur atas dapat menggunakan 

rangka baja dengan mempertimbangkan bentangan pada 

bangunan, dan rangka atap baja dapat bertahan lama dan terhindar 

dari adanya rayap. 

Struktur Bentang Lebar 

Space Truss 

Space Truss adalah susunan elemen-elemen linear yang 

membentuk segitiga atau kombinasi segitiga menjadi bentuk rangka 

yang stabil. 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Pada projek ini dengan tema arsitektur biomorfik dengan 

Gambar 3. 14: Rangka baja konvensional 
Sumber :www.aptibet.org 

Gambar 3. 15: space truss 
Sumber :www.aptibet.org 
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pendekatan bentuk-bentuk alam yang lebih dinamis maka struktur 

atap space truss memungkinkan untuk dijadikan struktur atas 

dikarenakan bentuknya yang lebih fleksibel dan dinamis tidak 

tergantung dengan luas bentangan dan adanya kolom serta beban 

yang ringan tetapi tetap kuat. 

Space Frame 

Space frame adalah tiga dimensi yang mencakup sistem diikat 

dalam dua arah dan dalam ketegangan atau kompresi dan terdapat 

ball joint 

 

 

 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Dengan struktur atas space frame bentuknya lebih dinamis tidak 

tergantung oleh bentangan dan kolom sehingga dapat menunjang 

bentuk  dengan pemilihan tema yaitu arsitektur biomorfik. 

 

Dak Beton  

Dijadikan roof garden 

 

Dak beton pada struktur atap sebagian digunakan untuk 

pemenfaatan lahan hijau atau digunakan untuk peletakan 

photovoltaic 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 17: Komponen roof garden 
Sumber :connaughtonconstruction.com 

Gambar 3. 16: space frame 
Sumber :www.pinterest.com 
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3.2.2 Studi Sitem Enclosure Bangunan 

Sistem enclosure bangunan merupakan pelingkup pada 

bangunan yang melingkupi struktur atau dapat membagi antar 

ruangan, pemilihan sitem enclosure pada bangunan Balai 

Penelitian Buah dan Sayur meliputi sebagai berikut : 

 

 

Penutup Lantai 

Lantai Vinyl tipe LG MEDISTEP 

Bahan terbuat dari PVC murni, multi layer/heterogeneous 

,dilengkapi dengan proteksi PUR (polyurethane reinforced) tebal 

0.7mm, tahan bahan kimia, mencegah pertumbuhan jamur dan 

bakteri. 

 

 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Pada projek ini merupakan bangunan penelitian dengan ruang-

ruang laboratorium sehingga menggunakan lantai vinyl karena 

lantai vinyl tersebut mampu mencegah pertumbuhan bakteri dan 

jamur,tahan terhadap bahan-bahan kimia, Anti staticsehingga 

Dikaitkan dengan projek 

Pada projek ini dapat menggunakan dak beton yang dimanfaatkan 

sebagai roof garden untuk memanfaatkan area dan meletakan 

teknologi photovoltaic sehingga memanfaatkan adanya roof garden 

pada bangunan balai penelitian. 

Tabel 3. 28: Pendekatan Sistem Enclosure 

Sumber : Analisis Pribadi 

 

Gambar 3. 18: Lantai vinyl 
Sumber: www.mediabangunan.com 
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cocok digunakan di ruang-ruang laboratorium.Vinyl tidak 

menggunakan nat dan plintnya berbentuk kurva jadi 

meminimalisir debu yang bersarang di nat lantai maupun sudutan 

ruangan. 

Keramik 

Memiliki fungsi untuk pelapis lantai pada bangunan dan dinding 

pada area laboratoriumpenelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Pada projek ini penggunaan penutup lantai keramik efisien karena 

diperlukan penggunaan keramik dengan warna keramik terang atau 

putih karena untuk tempat penelitian agar terlihat jika kotor karena 

pada projek ini sangat diutamakan kebersihannya. 

 

Granit 

Granit memiliki jenis motif yang beragam yang menarik.Karakteristik 

granit yaitu kuat, anti gores, anti noda dan anti slip 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 19: Keramik lantai laboratorium 
Sumber: www.myideroom.com 

Gambar 3. 20: Lantai Granit 
Sumber: pabrikgranit.com 
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Gambar 3. 21:Plester   
Sumber: doc.pribadi 

Gambar 3. 22:stepping stone 
Sumber: ideaonline.com 

Dikaitkan dengan projek 

Pada projek balai penelitian terdapat ruang-ruang yang diinginkan 

untuk terkesan mewah dan rapi, misalnya lobby. Dengan 

pemasangan penutup lantai granit yang memiliki motif yang 

beragam sehingga dapat menciptakan ruang yang menarik. 

 

Plester halus ekspos 

Pelapis lantai dengan material plester semen yang diekspos 

halus.Penggunaan plester halus dapat menghemat biaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Pada projek ini menggunakan material penutup lantai plester halus 

untuk ruang yang difungsikan untuk gudang pertanian maupun area 

greenhouse karena penutup lantai plester tahan terhadap gesekan. 

Stepping stone,  

Stepping stone digunakan pada oudoor karena memiliki tekstur 

sehingga tidak licin dan memiliki motif yang beragam yang menarik. 
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Gambar 3. 23:Karpet ruang rapat  
Sumber: interiorinvestments.com 

Dikaitkan dengan projek 

Dengan penutup lantai stepping stone dapat menciptakan sirkulasi 

pada projek yang informatif dengan motif yang ditampilkan dan 

dengan adanya tekstur membuat tidak licin digunakan untuk 

outdoor. 

 

Karpet 

Karpet memiliki sifat yang dapat meredam suara dan memberikan 

kesan mewah pada ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Pada projek ini terdapat ruang yang difungsikan untuk ruang rapat 

sehingga membutuhkan ruang yang dapat meminimalisir kebisingan 

sehingga digunakan karpet. 

 

Dinding 

Bata Ringan 

Bata ringan dijadikan pengisi dinding karena lebih cepat pengerjaan 

dan dapat mengurangi beban struktur karena beratnya yang ringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 24:Bata Ringan  
Sumber: wordpress.com 
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Dikaitkan dengan projek 

Bata ringan untuk dinding dapat fleksibel untuk proses finishing nya 

karena projek dengan tema biomorfik dapat memunculkan bentuk 

yang menyerupai sesuatu yang berhubungan dengan makhluk 

hidup. 

Batu Bata Ekspos 

Batu bata merupakan bahan untuk pembuat dinding yang kuat 

penggunaan dinding batu bata dapat bebas memberikan bukaan 

pada ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Penggunaan dinding batu bata ekspos dapat menciptakan suasana 

yang alami dengan penataan atau penyusunan material yang variatif 

dapat menciptakan suatu yang berhubungan dengan arsitektur 

biomorfik yang menciptakan menyerupai bentuk tertentu. 

Dinding Botol Kaca 

Dinding botol kaca dapat dimanfaatkan untuk pengurangan limbah 

dan menjadikan alternatif penggunaan material dinding dengan 

memaksimalkan pencahayaan pada ruangan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 25:Batu bata  
Sumber:pinterest.com 

Gambar 3. 26:Dinding botol  
Sumber:pinterest.com 
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Dikaitkan dengan projek 

Pada projek ini merupakan arsitektur biomorfik yang menyerupai 

bentuk-bentuk makhluk hidup.Penggunaan dinding botol kaca yang 

disusun menyerupai bentuk epidermis pada daun dan botol kaca 

untuk dinding dapat memaksimalkan pencahayaan yang masuk ke 

dalam ruangan. 

ACP 

Komposisi struktur bahannya terdiri dari dua lapisan,pada bagian 

luar terbuat dari alumunium plat yang diberi warna powder coating 

dan bagian dalam diantara 2 plat alumunium terbuat dari low density 

polyethylene. 

 

 

 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Dengan projek ini tema arsitektur biomorfik yang lebih dinamis 

dalam menciptakan bentuk sesuai dengan sifat ACP yang dapat 

dibentuk fleksibel dan dinamis pada pelingkup bangunan.  

 

Batu alam 

Batu alam pada dinding dapat diolah menjadi fasad bangunan yang 

menarik. Dan menjadikan motif yang beragam pada fasad bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 28:Batu alam  
Sumber: jualbatualam.net 

Gambar 3. 27:ACP pelingkup bangunan  
Sumber:pinterest.com 
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Dikaitkan dengan projek 

Dengan penggunaan penutup dinding batu alam dapat menciptakan 

suasana yang alami dan motif beragam . 

Kaca untuk partisi  

Dinding atau partisi kaca pada ruangan diciptaan agar ruangan 

terkesan luas dan dapat menikmati area luar bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan desain 

Pada projek ini terdapat kantor pengelola yang terdapat ruang antar 

ruang sehingga membutuhkan partisi yang mampu membatasi 

ruang namun tetap terkesan luas. 

Plafon 

PVC board 

PVC board memiliki sifat yang tahan rayap, tahan air hujan dan 

dapat meminimalisir kebisingan atau kedap suara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Penggunaan pvc board dapat diaplikasikan pada ruangan yang 

Gambar 3. 29:Partisi kaca  
Sumber: introtrading.com 

Gambar 3. 30:board pada langit-langit  
Sumber: faux-plafond.net 
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difungsikan untuk kegiatan publik. 

Gypsumboard 

Berfungsi untuk penutup langit-langit pada ruangan agar terkesan 

rapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Penggunaan gypsumboard pada projek ini lebih efisien dan rapi 

pada ruang-ruang pengelola dan laboratorium. 

 

Penutup Atap 

ACP untuk penutup atap 

Penutup atap acp digunakan karena lebih dinamis dan dapat 

digunakan untuk penutup atap bangunan dengan bentang yang 

lebar. 

 

 

 

  

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Penggunaan penutup atap acp lebih fleksibel dan dapat dibentuk 

dinamis sesuai dengan tema biomorfik yang menggunakan bentuk 

menyerupai sesuatu atau makhluk hidup. 

Gambar 3. 31:gypsumboard  
Sumber: idenahrumah.com 

Gambar 3. 32:ACP  
Sumber: media.roang.com 
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Kaca Tempered 

Tempered glass adalah kaca diperkeras dengan memanaskan kaca 

biasa dalam temperatur 700̊C, dan didinginkan dengan udara dingin 

dan terjadi perubahan gaya tekan dan gaya tarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikaitkan dengan projek 

Pada projek ini terdapat greenhouse dengan penutup atap terbuat 

dari kaca sehingga cocok menggunakan tempered glass karena 

sifat 5 kali lebih kuat dari kaca biasa terhadap beban angin,tekanan 

air,perubahan temperatur. 

 

3.2.3 Studi Sistem Utilitas 

3.2.3.1 Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan dikelompokan menjadi dua, yaitu 

pencahayaan buatan dan pencahayaan alami. Yang keduanya 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam 

pengaplikasiannya. Pencahayaan akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

• Pencahayaan Alami 

Cahaya alami yang berasal dari matahari yang masuk ke 

dalam bangunan merupakan salah satu pengupayaan 

penghematan energi listrik pada bangunan. Cahaya terang 

Gambar 3. 33:Kaca tempered atap  
Sumber: pasangatapkaca.wordpress.com 
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matahari yang masuk kedalam bangunan merupakan usaha agar 

menghemat listrik dengan penutup atap berupa kaca maupun 

polycarbonate. 

Pemanfaatan matahari ke dalam bangunan menggunakan : 

- Pencahayaan dari atap / skylight 

Berfungsi mendatangkan cahaya dari langit dengan cara 

membuat semacam jendela pada atap atau material yang 

bersifat transparan. Dengan adanya skylight dapat menghemat 

penggunaan lampu dengan memaksimalkan cahaya yang masuk 

kedalam bangunan. Namun jika posisi dan ukuranya yang terlalu 

besar dapat menimbulkan dampak panas pada ruangan.Pada 

projek ini digunakan pada fungsi bangunan greenhouse yang 

membutuhkan pencahayaan untuk pertumbuhan tanaman di 

dalamnya. 

 

 

 

 

- Pencahayaan dari dinding 

Pencahayaan pada dinding dapat berupa jendela atau bukaan 

yang ada di dinding, agar ruangan terkena sinar matahari dan 

Gambar 3. 34:Skylight  
Sumber: wikipedia.org 
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pada siang hari tidak perlu menghidupkan lampu untuk 

menghemat energi. Pada projek balai penelitian dibutuhkan 

pencahayaan yang cukup dikarenakan kegiatan yang dilakukan 

merupakan kegiatan yang membutuhkan tingkat ketelitian yang 

tinggi. Pada ruang-ruang diberikan jendela agar memaksimalkan 

pencahayaan alami. 

 

 

 

 

• Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan pada bangunan dibutuhkan untuk ruangan 

ruangan tertentu yang tidak terkena cahaya matahari. Dengan 

cara lain ruangan-ruangan tersebut harus ditunjang dengan 

pencahayaan buatan berupa lampu. Terdapat klasifikasi kuat 

penerangan berdasarkan fungsi bangunannya yaitu : 

 

Fungsi Bangunan Kuat Penerangan 

(lux) 

Intensitas Daya 

(watt/m2 ) 

Kantor 250-350 15-30 

Kantin/ cafetaria 200-500 20-30 

Hall, koridor 150-350 5-10 

Tabel 3. 29: Klasifikasi Kuat Penerangan 

Sumber : Jimmy S.,Juwono(2005) 

 

Gambar 3. 35:Pencahayaan pada dinding  
Sumber: wikipedia.org 
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maka dari itu terdapat jenis-jenis lampu yang dapat digunakan 

pada bangunan, antara lain : 

• Gedung Penelitian 

a. Lampu Halogen 

Lampu halogen biasanyadigunakan sebagai lampu sorot karena 

memiliki kemampuan reflektor yang berguna untuk memfokuskan 

cahaya yang dihasilkan dengan fokus tertentu.Pada projek ini 

penggunaan lampu tersebut terdapat di hall serbaguna. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Lampu TL 

Lampu TL atau yang disebut lampu neon ini memiliki tingkat 

luminasi yang tinggi. Jenis lampu TL ini pada bangunan balai 

penelitian digunakan pada area ruang servis. Merupakan jenis 

lampu yang sangat efisien dan secara ekonmi relatif murah. 

Rumah sakit, 

laboratorium 

150-350 15-30 

Gambar 3. 36:Lampu Halogen  
Sumber: www.indotrading.com 

https://www.indotrading.com/product/lampu-sorot-halogen-p205276.aspx
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c. Lampu LED 

Lampu LED merupakan lampu yang paling ekologis . Lampu ini 

dapat memancarkan cahaya dan tidak menghasilkan banyak 

panas. Dan memiliki daya tahan yang umur yang panjang dari 

lampu jenis lain. 

Berikut teknis pencahayaan yang dapat memberi pemahaman 

antara lain yaitu : 

• Down light, teknik pencahayaan mengarahkan ke bawah 

umumnya dipasang pada plafond sehingga rapi dan pada 

projek ini digunakan untuk ruang-ruang laboratorium, gedung 

pengelola dan ruangan balai penelitian lainnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 37:Lampu TL 
Sumber: klikglodog.com 

Gambar 3. 38:Down light  
Sumber: www.ylighting.com 
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• Track light, teknik pemasangan lampu secara linear di 

dinding ataupun plafond sehingga digunakan untuk hall 

serbaguna pada bangunan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

• Valancelighting , teknik pencahayaan menyembunyikan 

cahaya pada papan horizontal pada dinding sehingga 

menciptakan permainan cahaya yang menarik, dapat 

diterapkan pada lobby maupun open space pada bangunan 

penelitian. 

 

 

 

 

• Greenhouse Penelitian 

Pencahayaan buatan pada greenhouse penelitian dibutuhkan 

bila : 

Gambar 3. 39:Track light  
Sumber: www.ylighting.com 

Gambar 3. 40:Valance lighting  
Sumber: http:www.lrc.rpi.edu 
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- Tidak tersedianya cahaya alami siang hari, saat 

matahariterbenamdan terbit. 

- Tidak tersedianya cahaya alami dari matahari saat mendung 

tebal, intensitas cahaya langit akan berkurang. 

a. Lampu fluorescent  

merupakan suatu cahaya yang dihasilkan oleh pendaran bubuk 

fosfor yang melapisi bagian dalam tabung lampu. Fosfor tersebut 

berpendar karena menyerap gelombang pendek cahaya ungu-

ultra sebagai akibat lecutan listrik (terbentuk oleh loncatan 

elektron antar katode di dalam tabung yang berisi uap merkuri 

bertekanan rendah dan argon). Ramuan bubuk menentukan 

warna cahaya yang dihasilkan. Lebih dari 25% energi dijadikan 

cahaya. Efiksasinya antara 40-85 lm/watt. Pada 100 jam 

pertama, terjadi penyusutan besar pada intensitas cahayanya . 

Satwiko (2005:17) 

b. LED Grow Lamps 

.  Lampu-lampu yang digunakan sebagai lampu penumbuh 

tanaman memiliki panjang gelombang cahaya mulai dari 

380 nanometer (nm) yang disebut cahaya ultra violet, hingga 880 

nm yang disebut cahaya infra red.  Tanaman membutuhkan 

cahaya yang terlihat mata (visible light) dengan spektrum antara 

400 nm – 700 nm. 
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- LED grow light reflectors 

Untuk greenhouse dengan ketinggian tertentu ,peletakan lampu 

maksimal 4 meter dengan jarak tanaman sangat tepat 

menggunakan lampu LED jenis reflectors karena kuat 

penyinarannya lebih kuat,jangkauan pencahayaan lebih luas 

sehingga satu lampu dapat menyinari banyak tanaman kurang 

lebih 4x4meter. 

 

 

 

 

Kelebihan : LED grow light reflectors mampu menyinari tanaman 

pada kondisi mendung pada greenhouse penelitian dengan 

jangkauan antara lampu dan tanaman 4 meter dapat 

diaplikasikan pada greenhouse penelitian pada projek ini. 

Kekurangan dari lampu ini biayanya mahal. 

Gambar 3. 41:LED grow lamp  
Sumber: winne5689.wordpress.com 

Gambar 3. 42:LED grow reflectors 
Sumber: winne5689.wordpress.com 
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- X-Grow LED Grow Light 

Lampu X-Grow terdiri dari beberapa cluster cahaya (modul). 

Setiap cluster lampu termasuk 21 buah output LED 3W yang 

tinggi dikombinasikan dengan rasio warna.Dilengkapi dengan 

termostat. Bila suhu internal mencapai 60 derajat, sistem akan 

mati secara otomatis sampai mendingin sampai suhu normal. 

Dengan jenis ini mampu menerangi tanaman dengan jarak 

maksimal 5 meter dengan lebar penyinaran 4mx4m 

 

 

 

 

- Kelebihan dari lampu jenis X-Grow LED Grow Light dapat 

menyinari tanaman dalam kondisi mendung dan jika langit sudah 

kembali cerah dan terdapat sinar matahari lampu tersebut akan 

mati secara otomatis. Penyinaran antara tanaman dan lampu 

dengan jarak 5 meter. Sehingga dapat digunakan pada 

greenhouse penelitian pada projek ini. 

Kekurangan lampu jenis ini biaya mahal 

 

 

 

Gambar 3. 43:X-Grow LED  
Sumber: winne5689.wordpress.com 
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3.2.3.2 Sistem Penghawaan 

Penghawaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu penghawaan 

buatan dan penghawaan alami. Yang akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Penghawaan Alami 

Penghawaan alami dapat didapatkan karena ruangan tersebut 

memungkinkan untuk penghawaan alami oleh bukaan.Sehingga 

ruang-ruang pendapatkan penghawaan yang baik. Dengan 

beberapa cara berikut yaitu dengan : 

• Sistem udara silang 

Dengan cara pembukaan udara silang dapat memaksimalkan 

penghawaan pada ruang-ruangan yang ada di bangunan balai 

penelitian.Pada ruang open space, ruang hall serbaguna dan 

ruang publik lainnya dapat mempergunakan sistem udara silang 

agar sirkulasi udara di dalam ruangan baik. 

• Menciptakan Lubang Angin 

Untuk memaksimalkan penghawaan pada ruang-ruang dapat 

dibuat bukaan-bukaan dinding sehingga penghawaan alami dapat 

masuk kedalam ruangan pada bangunan balai penelitian buah 

dan sayur ini. Pada bangunan servis memanfaatkan adanya 

lubang angin baik itu roster maupun jendela, agar area servis tidak 

lembab dan menghemat penggunaan penghawaan buatan. 
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b. Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan digunaan untuk ruang-ruang yang 

membutuhkan penghawaan tetapi tidak memungkinkan terdapat 

penghawaan alami di dalamnya. Sehingga ruang-ruang tersebut 

dalam bangunan dapat dipenuhi dengan pemberian penghawaan 

buatan yang akan dibahas sebagai berikut : 

• Exhaust Fan 

Exhaust Fan berfungsi untuk mengyedot udara dari dalam ruang 

menuju ke ruang luar. Exhaust fan digunakan pada area servis 

yang digunakan untuk ruangan agar tidak pengap dan 

lembab.Exhaust fan juga digunakan pada bangunan greenhouse 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 44:Lubang angin  
Sumber: idea.grid.com 

Gambar 3. 45:exhaust fan  
Sumber: homedepot.com 
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• Blower untuk greenhouse 

Blower pada greenhouse digunakan untuk memberikan sirkulasi 

udara agar dalam greenhouse tidak terlalu pengab dan lembab 

 

 

 

 

 

• AC (Air Conditioner) 

Penghawaan buatan menggunakan ac berfungsi untuk 

mengkondisikan udara ruangan-ruangan pada suhu yang 

diinginkan agar kegiatan terasa nyaman. Pada projek ini 

digunakan jenis AC split dan central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 47:Ac spit &Central 
Sumber: amazon.com 

Gambar 3. 46:blower  
Sumber: www.alamy.com 
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3.2.3.3 Sistem Air Bersih 

Air bersih pada projek ini didapatkan dari PDAM.Pada bangunan 

balai penelitian untuk kegiatan di bangunan utama  menggunakan 

sistem pendistribusian air bersih melalui dua sistem,  

antara lain : 

a. Down feed system 

Pada sistem pendistribusian air bersih dengan cara down feed 

system ini diperoleh dari PDAM ditampung masuk ke dalam 

ground tank, dan setelah masuk kedalam ground tank air bersih 

menggunakan pompa di naikan menuju roof tank. Dan kemudian 

didistribusikan ke ruangan-ruangan menggunakan gaya grafitasi. 

 

 

 

 

 

 

b. Up feed system 

Pada sistem pendistribusian air bersih dengan cara Up feed 

system diperoleh dari PDAM kemudian di tampung di ground tank 

Kelebihan Kekurangan 

• Dapat menjamin adanya air 

bersih karena sudah di 

tampung d roof tank dan di 

distribusikan secara grafitasi 

dalam keadaan listrik mati 

 

• Membutuhkan tempat 

penyimpanan air pada atap 

bangunandan memperberat 

struktur. 

Tabel 3. 30: kelebihan&kekurangan downfeed 
Sumber : Analisa Pribadi 
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,setelah di tampung di ground tank di distribusikan oleh pompa ke 

bangunan/lantai. 

 

 

 

 

 

Pola Pendistribusian Air bersih up feed system dan down feed 

system akan dijelaskan dengan bagan pola pendistribusiannya 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Sangat efektif dan efisien 

digunakanuntuk bangunan 

berlantai sedikit. 

• Distribusi air bersih akan 

terhambat jika listrik mati 

karena pendistribusiannya 

mengandalkan pompa. 

Tabel 3. 31: kelebihan&kekurangan Upfeed 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

Bagan 3. 8: Pola pendistribusian air bersih 
Sumber : Analisa Pribadi 

Sistem Up feed 

Sistem Down feed 

Sumber 

air bersih 

(PDAM) 

Ground 

Tank 

Roof Tank 

Pompa 

Listrik 

Water 

Supply 

Plumbing 

Lantai 2 

Lantai 1 
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Kebutuhan air bersih pada Balai Penelitian Buah dan Sayur ini 

melalui pendekatan, berdasarkan standartisasinya, sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Untuk perhitungan kebutuhan air bersih untuk bangunan balai 

penelitian dari pendekatan fungsi bangunan kantor, maka 

diperoleh sebagai berikut : 

 

Fungsi Bangunan Jumlah  Air/liter/hari Total (liter) 

Kantor Pengelola 122org 60 8540 

Cafetaria/kantin 30org 15 450 

Laboratorium 12bh 470 5640 

Kegiatan publik 20 org 25 500 

Total Kebutuhan Air 15130lt/hari 

Bak Tandon Atas 30% 4539 lt/hari 

Bak Tandon Bawah 70% 10591lt/hari 

 

Fungsi Bangunan Jumlah Kebutuhan air /hari 

Kantor Orang 40-90 

Restorant/Cafetaria Kursi 70 

Laboratorium Ruang 280-470 

Tabel 3. 32: kebutuhan air bersih berdasarkan fungsi 
bangunan. 
Sumber : Jimmy S.,Juwono(2005) 

 

Tabel 3. 33: pendekatan kebutuhan air bersih 
bangunan penelitian 
Sumber : analisa 
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• Perhitungan penggunaan bak tandon atas = 

Dengan cadangan penggunaan air untuk pengamanan kebakaran 

sebesar 25 m3selama 30 menit. Sehingga memunculkan jumlah 

volume air bersih pada tandon atas kurang lebih sekitar  4539m3 

• Perhitungan penggunaan tandon bawah atau ground tank sebesar 

kurang lebih10591m3 

• Kebutuhan penggunaan air bersih tiap jam dengan operasional 

bangunan selama 9 jam setiap harinya yaitu  

9932  : 9 jam = 1176,7m3/ jam. 

 

• Daya dukung pada pompa 

Hta = h x n x 1,3 

Hta = 4 x 2 x 1,3 

Hta = 10,4 m 

Keterangan : Hta = Jarak pompa ke tandon atas 

h = Jarak lantai ke lantai (meter) 

n = Jumlah Lantai 

P =  0,163 X 1,2 X Qhmax X Ht X y 

 

Keterangan : 

P         = daya dukung pompa (kg watt) 

y         = berat jenis air ( 1 kg/ltr) 

N        = efisien pompa  

N 
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Qmax = Kebutuhan air pada saat tertinggi(m3/jam) 

P =  0,163 X 1,2 X Qhmax X Ht X y 

P =0,163 X 1,2 X 1176,7 X 10,4X1 

= 3682,6KW 

• Kebutuhan air untuk kegiatan di laboratorium 

- Reverse Osmosis (RO) merupakan metode yang canggih untuk 

memproduksi air terpurifikasi untuk kebutuhan laboratorium.RO 

dapat menghasilkan air murni dalam volume yang besar dengan 

mengumpankan air dibawah tekanan melewati membrane semi-

permeabel yang dapat menghilangkan 98% ion organik, hamper 

semua koloid, mikroorganisme, endotoksin, dan makromolekul 

organik. 

 

 

 

 

- Air suling,yaitu air yang demineralisasi dimurnikan menggunakan 

metode destilasi. Air dididihkan dan uap air dikumpulkan 

dikondensasi. 

N 

0,65 

Gambar 3. 48: Pengolahan air RO 
Sumber : www.filterairtanah.com 
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- Air deionisasi,yaitu air keran melalui resin bermuatan listrik, 

sehingga kation dan anion bertukar dan menghasilkan air yang 

murni. 

Penggunaan Air Suling dan Air Deionisasi di Laboratorium 

Air suling yang dihasilkan dari pemurnian menggunakan destilasi 

umumnya cocok digunakan untuk berbagai kegiatan laboratorium 

seperti : 

1. Sebagai pelarut untuk membuat berbagai macam larutan 

2. Analisis kimia 

3. Larutan standar yang sudah dikalibrasi 

4. Membersihkan alat – alat kaca praktikum 

5. Membuat air dengan tingkat kemurnian yang tinggi 

• Sistem Penyiraman dan pemberian nutrisi pada Greenhouse 

dan Kebun percobaan 

Fertigasi di Greenhouse (Fertigation, Fertilizer and Irrigation 

Sytem) 

Penyiraman dan pemupukan budidaya sayuran didalam 

greenhouse dilakukan secara bersamaan. Penyiraman dan 

pemupukan sangat menentukan pertumbuhan, produktifitas dan 

kualitas tanaman. Teknis penyiraman dan pemupukan dapat 

dilakukan dengan cara manual atau menggunakan sistem irigasi, 

teknis fertgasi tergantung dari jenis tanaman dan media yang 

digunakan dalam budidaya sayuran atau tanaman lainnya. 
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Satu alat yang penting untuk Fertigasi adalah alat distribusi 

penyiraman dan pemupukan, baik pemupukan untuk organik atau 

an organik. 

a. Drip irigrasi (Untuk kebun) 

Mengalirkan larutan nutrisi dalam bentuk tetesan. Tetesan 

tersebut diarahkan pada daerah perakaran tanaman agar 

tanaman dapat langsung menyerap air dan nutrisi yang 

diberikan. System tetes ini pada prinsipnya sama saja dengan 

menyiram tanaman tetapi dilakukan secara otomatis.Air sumur 

artetis untuk penyiraman dipompa kemudian difilter dan 

dialirkan ke tempat dengan pencampuran nutrisi ke tanaman 

kemudian menuju pipa utama dan disalurkan ke pipa sekunder 

setelah itu air dialirkan ke masing masing tanaman melalui 

pipa lateral. 

 

 

 

 

b. Ducth bucket system (untuk greenhouse)  

Pada sistem penyiraman dan pemberian nutrisi pada 

greenhouse tidak membuang-buang air karena dialirkan dari 

pot ke pot sehingga lebih efektif. 

Gambar 3. 49:drip irrigation  
Sumber: agritani.id 

http://farmhidroponik.blogspot.com/2016/05/cara-membuat-nutrisi-dari-larutan-dan-b.html
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3.2.3.4 Sistem Distribusi Listrik 

Pemasok utama listrik pada bangunan adalah PLN.Sedangkan 

untuk pemasok kedua sumber listrik menggunakan genset. 

Berikut akan dijelaskan sistem distribusi listrik pada bangunan 

balai penelitian tanaman buah dan sayur, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. 9: Pola pendistribusian Listrik 
Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar 3. 50:sistem penyiraman   
Sumber: agritani.id 

PLN 

trafo 

MDP 

SDP lt.1 

Genset 

SDP lt.2 

SDP 

Laboratorium 

SDP 

Greenhouse 
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3.2.3.5 Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Jaringan telekomunikasi pada projek Balai Penelitian Tanaman 

Buah dan Sayur menggunakan jaringan fiber optik. Sistem 

jaringan telekomunikasi dikelompokan menjadi dua jenis, antara 

lain : 

• Telekomunikasi Eksternal 

Sistem telekomunikasi eksternal menyalurkan informasi dengan 

jangkauan antar bangunan yang ada, dengan bagian luar. 

Sebagai contohnya dari sistem eksternal adalah jaringan 

internet,telepon dengan penggunaan fiber optik. 

• Telekomunikasi Internal 

Sistem telekomunikasi internal menyalurkan informasi dengan 

jangkauan satu bangunan itu saja. Sebagai contoh dari sistem 

internal adalah jaringan telepon. 

3.2.3.6 Sistem Pengolahan Sampah 

Sistem pengolahan sampah di projek Balai Penelitian Tanaman 

Buah dan Sayur dengan beberapa cara pembuangan sampah, 

meliputi : 

• Pengumpulan sampah oleh petugas kebersihan dikumpulkan 

memaui shaft sampah pada bangunan.Sampah terdiri dari shaft 

sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik setelah 

dikumpulkan dan di ambil dari shaft sampah dibuang di tempat 

pembuangan sampah yang ada di tapak dan setelah itu 
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diangkut oleh petugas kebersihan kota.  Sedangkan untuk 

sampah organik diolah kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

• Pengomposan dengan Lubang Biopori 

Pada sistem ini hanya dapat digunakan untuk sampah organik 

saja. Sampah organik kemudian dikumpulkan ke bank sampah 

yang ada di tapak untuk diolah kembali dengan metode 

pengomposan lubang biopori. 

Dengan diameter biopori 10cm dengan kealaman 70-100cm 

diletakan pada titik-titik dekat dengan tanaman/pohon. 

Kemudian terdapat bakteri yang dapat membusukan sampah 

tersebut dan dapat membantu daya serap air pada tanah 

 

 

Bagan 3. 10: Pola pengolahan sampah 
Sumber : Analisa Pribadi 

Sampah tiap 

ruang-ruang 

Shaft sampah Organik 

TPS 

Anorganik 

Shaft sampah 

Anorganik 

Tidak dapat di 

daur ulang 

dapat di daur 

ulang 

Bank Sampah 

Daur ulang TPA Tempat 

penimbunan 

TPS 

Organik 
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3.2.3.7 Sistem Pengolahan Limbah 

• Pengolahan limbah pada bangunan  

Berdasarkan sistem pengalirannya, sistem penyaluran limbah 

pada bangunan penelitian ini dibagi menjadi dua jenis : 

a. Sistem one pipe 

Sistem one pipe ini yaitu jaringan air yang kotor termasuk air 

tinja, sabun dialirkan pada pipa denga ujung yang terbuka 

b. Sistem two pipe 

Pada sistem two pipe dialirkan pada pipa yang berbeda dengan 

jenisnya. Jenis air tinja dibuang melalui pipa soil pipe dan air 

sabun melalui water pipe. 

Limbah dapat dibuang dengan cara berbeda-beda karena 

dibuang berdasarkan jenis limbahnya, diantaranya yaitu : 

• Jaringan Limbah Padat 

Limbah padat merupakan limbah kotoran manusia , sehingga 

limbah padat ini dapat dibuang pada septicktank, namun 

dengan pengolahan limbah padat dapat digunakan untuk 

menyuburkan tanaman. 

• Limbah Padat Organik 

Limbah padat anorganik bisa berasal dari plastik-plastik 

ataupun limbah yang berbentuk padat pada sisa hasil 

penelitian. 

-  Pengolahan Limbah padat anorganik dengan cara : 
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Pengolahan limbah padat anorganik dapat dilakukan dengan 

cara pemisahan dan diolah jika memang masih bisa di olah 

agar aman jika dibuang, tetapi jika limbah anorganik tersebut 

memang bersifat berbahaya maka pada projek Balai Penelitian 

ini disediakan tempat penimbunan limbah padat anorganik agar 

tidak merusak lingkungan sekitar. Dan Tempat tersebut 

memiliki persyaratan agar tidak mengalami bocor radiasi ke 

lingkungan sekitar. 

• Pengolahan Limbah pada Laboratorium 

-Netralisasi 

Limbah yang bersifat asam dinetralkan dengan basa seperti 

kapur tohor, CaO atau Ca(OH)2 Sebaliknya, limbah yang 

bersifat basa dinetralkan dengan asam seperti H2SO4 atau HCI 

- Metode Ditanam (Landfill) 

Yaitu penanganan limbah dengan menimbunnya dalam 

tanah.ditimbun dalam lubang yang dialasi lapisan lempung dan 

lembaran plastik untuk mencegah perembesan limbah ke 

tanah. Pada landfill yang lebih modern, biasanya dibuat sistem 

Iapisan ganda (plastik – lempung – plastik – lempung) dan 

pipa-pipa saluran untuk mengumpulkan cairan serta gas metan 

yang terbentuk dari proses pembusukan sampah. Gas tersebut 

kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. 



186 
 

- Metode Insinerasi (Pembakaran) 

Pemusnah limbah dengan cara memasukkan ke dalam 

insinerator. Dalam insinerator senyawa kimia karbon yang ada 

dibebaskan ke atmosfir sebagai CO2 dan H2O 

 

 

 

 

 

- Limbah radioaktif 

Dengan memakai proses peluruhan, peguburan dan 

pembuangan. 

3.2.3.8 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir pada bangunan sangat diperlukan untuk 

melindungi bangunan dari petir, sehingga sistem penangkal 

petir yang dapat digunakan pada bangunan ini antara lain 

sebagai berikut : 

• Penangkal petir dengan Sistem Thomas  

Pada sistem penangkal petir sistem Thomas memiliki kelebihan 

dan kekurangan pada penggunaannya yaitu : 

 

Gambar 3. 51: Pengolahan limbah pada 
insinerator 

Sumber : malahayati.ac.id 
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Kelebihan : 

- Radius luas menjakup perlindungannya 

- Radius berbentuk kerucut 

- Hanya membutuhkan satu down conductor 

- Aman 

Kekurangan : 

- Jarak per conductor dengan electrode harus paling dekat 

• Penangkal petir dengan sistem prevectron 

Pada sistem penangkal petir sistem prevectron memiliki 

kelebihan dan kekurangan pada penggunaannya yaitu : 

Kelebihan : 

- Kecepatan mengalirkan arus listrik k grounding sangat cepat 

- Radius cangkupannya berbentuk sangkar 

- Tahan tegangan tinggi 

Kekurangan : 

- Dari segi ekonomi penangkal petir dengan sistem ini 

memerlukan biaya yang relatif mahal 

3.2.3.9 Sistem Pengamanan Kebakaran 

• Penanggulangan Secara pasif 

- Tangga darurat 

Tangga darurat dipersiapkan agar jika terjadi hal yang tidak 

diinginkan dapat menjadi akses untuk penghuni bangunan. 

tangga darurat di desain dengan standart tertentu. Tangga 



188 
 

darurat biasanya tertutup dan tiak ada ventilasi agar asap 

tidakk dapat masuk ke dalam evakuasi ini. 

 

 

 

 

 

- Pintu darurat 

Pintu darurat harus langsung menuju ke lahan luar, pintu 

darurat harus dapat menutup kembali setelah dibuka agar tidak 

ada asap yang masuk ke area evakuasi tangga darurat. Pintu 

darurat memiliki lebar pintu 90 hingga 120 cm . 

 

 

 

 

 

 

- Smoke detector 

Smoke detector mulai berfungsi apabila alat ini telah 

mendeteksi adanya asap pada bangunan. Alat smoke detector 

ini dapat membunyikan alarm jika dinotifikasikan kepada 

Gambar 3. 53:Pintu darurat 
Sumber : www.dolphindoor.com 

Gambar 3. 52:Tangga darurat 
Sumber : www.kompasiana.com 

https://www.indotrading.com/product/lampu-sorot-halogen-p205276.aspx
https://www.indotrading.com/product/lampu-sorot-halogen-p205276.aspx
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penggunan bangunan. Smoke detector ini diletakan pada 

bangunan pengelola dan ruang-ruang laboratorium yang rawan 

terhadap kebakaran. 

 

 

 

 

- Sprinkle 

Fungsi dari sprinkler akan bekerja jika ruangan mencapai suhu 

tertentu dan kaca yang ada di sprinkler akan pecah dan 

menyemprotkan air. Setiap titik sprinkler mencakup kurang 

lebih sebesar 10-20 m2
. Instalasi padasprinkler menggunakan 

sistem otomatis, dengan pipa air berisi tekanan air. 

 

 

 

 

 

Sistem Otomatis  

 

 

 

Bagan 3. 11: Cara kerja sprinkler 
Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar 3. 55: Sprinkler 
Sumber : ehspedia.com  

 

Gambar 3. 54: Smoke Detector 
Sumber : openclipart.org  

 

Sumber Api 

Alat Deteksi Panel Alarm Sistem Start Alat Pemadam 

Aktif 
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Pada projek ini ruangan diberikan sprinkler dengan sistem 

otomatis pada ruangan yang rawan adanya kebakaran 

misalnya area laboratorium,gudang,dan bangunan pengelola. 

• Penanggulangan secara aktif 

- Indoor Hydrant 

Hydrant bangunan merupakan hydrant yag diletakan di 

bangunan untuk melindungi dari bahaya kebakaran pada 

bangunan. Panjang selang pada hydrant bangunan sekitar 

kurang lebih 30 meter. Sehingga jangkupan hydrant diletakan 

setiap jarak kurang lebih 30 hingga 35 meter. Pada projek ini 

diletakan di bagian ruangan yang strategis dan mudah 

dijangkau pada area gedung pengelola, area laboratorium 

maupun area servis. 

 

 

 

 

 

- Outdoor Hydrant 

Hydrant yang letaknya berada di pekarangan atau area tapak 

pada projek ini. hydrant outdoor ini dapat menyemburkan air 

sebanyak 250 galon per menit atau sekitar 900 liter per menit 

Gambar 3. 56: Indoor hydrant 
Sumber : orbitcore.com  

 



191 
 

setiap hydrant nya. Pada projek Balai Penelitian ini outdoor 

hydrant diletakan di bagian yang mudang dijangkau dan rawan 

adanya kebakaran misalkan area outdoor laboratorium maupun 

area servis. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.10 Sistem Keamanan Bangunan 

Sistem keamanan pada bangunan dikelompokn menjadi dua, 

meliputi : 

• Sistem keamanan aktif 

Keamanan aktif menggunakan security dengan tujuan untuk 

memantau keamanan area kebun dan bangunan. sehingga 

keamanan dapat lebih  diawasi secara aktif. 

• Sistem keamanan Pasif 

Sistem keamanan pasif dengan teknologi-teknologi yang dapat 

membantu keamanan pada bangunan maupun area luar 

bangunan.CCTV digunakan untuk melindungi dan mengawasi 

keamanan secara pasif dengan waktu menerus 24 jam. 

 

Gambar 3. 57:Outdoor hydrant 
Sumber : orbitcore.com  
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Pada projek ini cctv diletakan pada sudut-sudut strategis di 

laboratorium,greenhouse,kantor pengelola,gudang,maupun area 

tertentu pada outdoor misalnya kebun percobaan. 

3.2.3.11 Sistem Transportasi 

Sistemtransportasi pada bangunan Balai Penelitian ini memiliki 

jenis yang berbeda, antara lain : 

• Tangga  

Transportasi vertikal yaitu tangga. Selain ramah lingkungan dan 

tidak memerlukan listrik yang digunakan sehingga menghemat 

energi yang diperlukan. Selain untuk sirkulasi tangga juga 

dikunakan untuk jalur evakuasi saat kebakaran. Tangga juga 

harus memperhatikan standart ketinggian setiap anak tangga 

agar nyaman digunakan untuk manusia. Ketinggian opterede 

sekitar 16 cm hingga 18 cm dan aantrede sekitar 25 cm hingga 

30 cm. 

 

 

Gambar 3. 59: Tangga 
Sumber : alibaba.com  

 

Gambar 3. 58:cctv 
Sumber : pcgilmore.com  

 



193 
 

• Ramp 

Penggunaan ramp digunakan untuk penggunaan kebutuhan 

sirkulasi troli untuk memindah-mindahkan hasil kebun maupun 

peralatan yang digunakan di bangunan Balai Penelitian ini. 

Selain untuk jalur troli juga digunakan untuk sirkulasi difabel 

menggunakan kursi roda, sehingga kemiringan dari ramp sangat 

diperhitungkan agar tidak membahayakan pengguna kursi roda 

itu sendiri. Terdapat standart kemiringan dari pembuatan ramp 

dengan kemiringan ramp untuk manusia tidak diperbolehkan 

melebihi 1: 12 . Sehingga apabila mematuhi standart pembuatan 

ramp, jalur ramp aman dan nyaman digunakan untuk 

penyandang difabel. 

 

 

 

3.2.4 Studi Penerapan Teknologi 

a. Rain Water Harvesting 

Air hujan yang jatuh ke atap bangunan dikumpulkan melalui 

talang kemudian masuk ke ground tank khusus untuk 

penampungan air hujan dan dengan menyediakan kolam yang 

dapat dimanffaatkan untuk penampungan air hujan. 

Gambar 3. 60: Ramp 
Sumber : handitreads.com 
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b. Sonic Bloom 

Teknologi sonic bloom adalah teknik menyuburkan 

pertumbuhan tanaman menggunakan gelombang suara 

frekuensi tinggi (3500 – 5000 Hertz) mirip suara burung yang 

digabungkan dengan pemberian nutrisi melalui daun. 

Gelombang suara alam pada frekuensi 3500 – 5000 Hertz 

mampu merangsang pembukaan mulut daun (stomata) 

sehingga meningkatkan laju dan efisiensi penyerapan nutrisi 

yang diaplikasikan melalui daun yang bermanfaat bagi 

Kelebihan Kekurangan 

Kemungkinan air relatif baik 

dibandingkan dengan air sumur 

Biaya relatif mahal 

Perawatan berkala dapat diawasi 

langsung oleh pemilik 

Suplay air terbatas tergantung 

dengan musim penghujan 

Sistem yang sederhana Perawatan harus instensif 

dilakukan. 

Tabel 3. 34: rain water harvesting 
Sumber : analisa pribadi 

 

Gambar 3. 61: Sistem rain harvesting 
Sumber : www.kelair.bppt.go.id 
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tanaman. Nutrisi yang digunakan dibuat dari bahan dasar 

rumput laut dan mengandung asam giberelat yang 

mempercepat pertumbuhan tanaman, serta asam amino dan 

berbagai trace mineral seperti Ca, K, Mg dan Zn (Carlson, 

2001). 

• Cara pengaplikasian teknologi Sonic Bloom pada 

greenhouse dan kebun percobaan pada projek ini : 

Unit suara M2 dipasang pada ujung tiang setinggi 12 m di 

tengah lahan untuk kebun percobaan sedangkan untuk 

greenhouse setinggi 5 m. Sumber energi menggunakan accu 

12 volt 60 AH, yang distroom kembali (charge) setiap 10 hari 

sekali. Unit suara dibunyikan setiap hari mulai pk. 04.30 – pk. 

09.00 dan pk. 16.00 – pk. 21.00. Hidup dan mati pembunyian 

suara diatur secara otomatis menggunakan pengatur waktu  

Tabel 3. 35: Tipe Sonic Bloom 

Sumber : alamy.com 

Unit Suara Model I Unit Suara Model II 
 

1. Terdiri dari 1 speaker 
2. Untuk luas lahan sampai 
dengan 2 Hektar 
3. Dengan tombol volume suara 
(on-off) 
4. Penyalaan dengan 
menggunakan Accu 12 Volt 40 
AH 
5. Konsumsi 150 mili-Ampere 

1. Terdiri dari 3 speaker 
2. Untuk luas lahan sampai 
dengan 16,5 Hektar 
3. Memiliki saklar fotosel 
4. Penyalaan dengan 
menggunakan Accu 12 Volt 60 
AH 
5. Konsumsi 400 mili-Ampere 
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c. Photovolthaic 

Panel Photovoltaic (PV panel) adalah sumber listrik pada 

sistem pembangkit listrik tenaga surya, material semikonduktor 

yang mengubah secara langsung energi sinar matahari menjadi 

energi listrik. Daya listrik yang dihasilkan PV berupa daya DC. 

 

 

 

 

Cara Kerja Solar Panel : 

1. Cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga surya, 

menggunakan grid-connected panel sel surya photovoltaic. 

Gambar 3. 62: Sonic bloom kebun 
Sumber :pinterest.com  

 

Gambar 3. 63: Sistem photovoltaic roofgarden 
Sumber :pinterest.com  
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2. Modul sel surya photovoltaic mengubah energi surya menjadi 

arus listrik DC. Arus listrik DC yang dihasilkan ini akan dialirkan 

melalui inverter (konversi daya) yang mengubahnya menjadi 

arus listrik AC, yang secara otomatis juga akan mengatur 

seluruh sistem. 

Pada projek Balai Penelitian ini solar panel atau photovoltaic 

diletakan pada atap bangunan, pada roof garden sehingga 

memaksimalkan cahaya matahari yang ada. 

3.3 Analisis Konteks Lingkungan 

3.3.1 Analisis Pemilihan Lokasi 

• Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 

Paragraf 3 pasal 73  yang berisi Kawasan Peruntukan dibidang 

pertanian,perkebunan,penelitian pertanian terletak di daerah 

Kabupaten Semarang karena terdapat daerah kabupaten 

semarang sesuai untuk cuaca, kondisi tanah dan tidak banyak 

bangunan tinggi. 

• Berdasarkan BPS dan BAPPEDA Kabupaten Semarang tahun 

2015 ,daerah di Kabupaten Semarang yang memiliki potensi 

pertanian yang baik yaitu Kecamatan Bandungan dan 

Kecamatan Getasan . 
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• Balittanah Kementerian Pertanian,2015 

Berdasarkan Balai Penelitian Tanah,Keementrian Pertanian 

kriteria dan persyaratan lokasi penelitian pertanian adalah 

sebagai berikut : 

- Lahan mewakili wilayah yang cukup luas dengan kesuburan 

tanah yang homogen. 

- Tidak dekat dengan pabrik ataupun industri, sehingga 

lingkungan tidak tercemar. 

- Tidak dekat dengan perkampungan penduduk  

- Lahan percobaan bukan merupakan lahan bekas lahan untuk 

timbunan tanah, sampah, dan puing sisa bangunan 

- Adanya sumber air yang memadai 

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan kriteria 

persyaratan pemilihan lokasi pertanian maka dilakukan analisa 

dua wilayah yang memiliki potensi dibidang pertanian sebagai 

berikut :  

3.3.1.1 Kecamatan Bandungan ,Kabupaten Semarang 

Kecamatan Bandungan dengan luas wilayah 4.823,30 

ha.Terletak pada 1101̊4’54,75” sampai 1103̊9’3” Bujur Timur 

dan 7̊3’57” sampai 7̊30’ Lintang Selatan.  
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Batas Wilayah Kecamatan Bandungan : 

- Utara       : Kecamatan Bergas 

- Selatan   : Kecamatan Jambu 

- Timur      : Kecamatan Bawen 

- Barat       : Kecamatan Sumuwono 

 

• Topografi 

 

Ketinggian pada wilayah Kecamatan Bandungan berada pada 

318 – 1450 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi 

yang mempunyai keadaan yang beragam menjadikan memiliki 

potensi untuk budidaya berbagai jenis pertanian. 

• Iklim 

Kabupaten Semarang memiliki iklim tropis. Di daerah 

Bandungan, Kabupaten Semarang memiliki suhu berkisar 

15̊ C - 26 ̊C. Sedangkan kondisi kelembaban udara pada 

Bandungan, Kabupaten Semarang  berkisar 50-81 %. Rata-rata 

curah hujan cenderung tinggi sekitar 2.201 mm. 

 (BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang ) 

Gambar 3. 64: Peta administratif Kecamatan Bandungan 
Sumber :bappeda 
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• Jenis Tanah 

Berdasarkan BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang tahun 

2014 jenis tanah pada Kecamatan Bandungan, Kabupaten 

Semarang yaitu grumosol, latosol,regosol,aluvial,podsolik dapat 

digunakan pertimbangan dalam pemilihan lokasi tapak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan keadaan tanah menurut BAPPEDA kondisi tanah 

guna pertanian merupakan tanah jenis litosol, pada peta 

bewarna pink merupakan Desa Banyukuning, Kecamatan 

Bandungan. 

• Kondisi Sumber air 

Kondisi sumber air pada Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang kondisi air baik karena dekat dengan gunung 

ungaran, sehingga pada daerah tersebut menggunakan mata 

air gunung ungaran, sumur artetis, PDAM. 

 

Gambar 3. 65: Peta Kondisi tanah Kecamatan 
Bandungan 

Sumber :bappeda 
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• Jangkauan terhadap pusat Pemerintahan/Kota. 

Pusat pemerintahan dan dengan Kota Semarang kurang lebih 

40 km, sedangkan jarak Kecamatan Bandungan Dengan 

Kabupaten Semarang kurang lebih 16 km. 

• Potensi  

 

Potensi yang ada di Kecamatan Bandungan, kabupaten 

Semarang beragam, tetapi yang paling terlihat adalah potensi 

wisata alam,wisata budaya,industri dan pertanian. Potensi di 

bidang pertanian sangat terlihat menonjol karena kondisi alam 

yang sangat mendukung kegiatan pertanian dan iklim yang 

menunjang menjadikan Kabupaten Semarang menjadi lahan 

pertanian yang menghasilkan dengan baik. 

 

 

 

3.3.1.2 Kecamatan Getasan,Kabupaten Semarang 

Kecamatan Getasan memiliki luas 6.579,55 Ha. 

Terdiri dari : -Bangunan/Pekarangan    : 863,96 Ha 

-Hutan Negara                    : 1.284,30 Ha 

-Hutan Rakyat                    : 168,89 Ha 

-Tegal/kebun                      : 3.881,07 Ha 

-Tanah sawah teknis          : 14,00 Ha 

-Tanah sawah sederhana : 10,00 Ha 

-Lain-lain                            : 357,33 Ha 

Penggunaan Lahan Luas (ha) Presentase (%) 

Pertanian Sawah 23.919,51 25,17 

Pertanian Bukan 

Sawah 

36.360,07 38,27 

Bukan Pertanian 34.741,09 36,56 

 95.020,67 100,00 
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Batas Wilayah Kecamatan Getasan adalah : 

- Utara    : Kecamatan Banyubiru dan Tuntang 

- Selatan: Kabupaten Boyolali 

- Timur   : Kecamatan Tengaran 

- Barat   : Kabupaten Magelang 

• Topografi 

Topografi Kecmatan Getasan termasuk curam dengan karena 

berada pada dataran tinggi 850m diatas permukaan laut. 

• Iklim 

Di daerah Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang memiliki 

suhu berkisar 18̊ C - 26 ̊C. Sedangkan kondisi kelembaban 

udara pada Getasan, Kabupaten Semarang  berkisar 50-70 %. 

Rata-rata curah hujan cenderung tinggi sekitar 521 mm 

pertahun.  (BAPPEDA dan BPS Kabupaten Semarang ) 

 

 

Gambar 3. 66: Peta Kecamatan Getasan 
Sumber :bappeda 
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• Jenis Tanah 

Jenis tanah pada kecamatan Getasan memiliki jenis tanah 

andosol dan litosol yang merupakan tanah subur untuk 

kegiatan bertanian. Terlihat dari banyaknya lahan pertanian 

yang ada di Kecamatan Getasan 

• Kondisi Sumber Air 

Sumber air dari kecamatan getasan menggunakan mata air dari 

sumur baik sumur artetis maupun sumur biasa. Terdapat PDAM 

tapi tidak semua tersaluri. 

• Jangkauan Terhadap Pusat Pemerintahan 

Jarak antara kecamatan Getasan dengan Ibu kota Kabupaten 

kurang lebih 35 km dengan kondisi aksesbilitas jalan naik turun 

dan jalanan berspal. 

• Potensi Pertanian 

Sentra sayur organik, kebun strawberry berada pada desa 

Batur dan Kopeng . Sentra Tanaman TOGA dan sayuran pada 

desa Jetak,Sumogawe,Polobogo 

3.3.1.3 Kriterian Pemilihan Lokasi 

Berdasarkan Kriteria Persyaratan pemilihan lokasi oleh Balai 

Penelitian Tanah dan Kementrian Pertanian tahun 2015 kriteria 

pemilihan lokasi harus : 
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- Lahan mewakili wilayah yang cukup luas dengan kesuburan 

tanah yang homogen. 

- Lahan bukan merupakan lahan bekas lahan untuk timbunan 

tanah, sampah, dan puing sisa bangunan 

- Adanya sumber air yang memadai 

- Topografi yang datar atau landai, dengan kemiringan yang tidak 

curam. 

- Tidak dekat dengan kawasan industri ataupun pabrik 

Sehingga dalam pemilihan lokasi dari dua kecamatan yaitu : 

Tabel 3. 36:Skoring Pemilihan Lokasi 

Sumber :Analisa Pribadi 

Kriteria Bobot % Kecamatan 

Bandungan 

Kecamatan 

Getasan 

Jenis Tanah 20 8 8 

Topografi 20 8 6 

Utilitas 20 8 8 

Aksesbilitas 10 9 7 

Karakter Lahan 30 8 7 

Total Penilaian 100 8,1 7,2 

Dari Skoring yang dilakukan terhadap dua kecamatan dengan 

kriteria lokasi penelitian diperoleh ketepatan berdasarkan kriteria 

pemilihan lahan pertanian yaitu Kecamatan Bandungan. 

3.3.2 Analisis Pemilihan Tapak 

a. Studi Luas Tapak 

• Regulasi Tapak 

berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Semarang nomor 2 

tahun 2015 pasal 26 ayat 6 pada lokasi renggang daerah 
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tersebut memiliki KDB 30%-45% dan ketinggian bangunan atau 

KLB maksimal 2. 

- Luas kebutuhan tapak 

= Luas total bangunan x 10%(sirkulasi antar masa bangunan) 

= 7444 m² x 10 % 

=744,4 m² 

Jadi 7444 m² + 744,4 m² = 8188,4 m² 

- Luas lantai dasar 

= Luas kebutuhan tapak x KDB 40% 

=8188,4m² x40% 

=3275,36 m² 

- Luas ruang terbuka  

= Luas kebun + Luas parkir 

= 5854 m² + 4506 m² 

= 10360m² 

- Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= (L.ruang terbuka + L.kebutuhan tapak ) x RTH 60% 

= 18548,4 m² X 60% 

= 11129,04 m² 

- Luas total tapak  

= Luas kebutuhan tapak + L.Ruang Terbuka + RTH 

= 8188,4 m² + 10360 m²+ 11129,04 m² 

= 29677,44 m² dibulatkan 30000 m² 
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b. Alternatif Tapak 

Setelah dilakukan Tinjauan dan skoring tentang pemilihihan 

lokasi dengan fungsi tempat penelitian pertanian, maka yang 

terpilih menjadi lokasi Balai Penelitian Tanaman Buah dan 

Sayur adalah Kecamatan Bandungan,Kabupaten Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data dari BPS dan BAPPEDA tahun 2015 potensi 

untuk lahan dan kegiatan penelitian di Desa Banyukuning dan 

Desa Jetis. 

• Alternatif Tapak 1 

Lokasi : Jl. GedongSongo, DesaBanyukuning, Bandungan. 

Waktu Pelaksanaan :Minggu, 4 Februari 2018 

 

 

Gambar 3. 67: Peta Kecamatan Bandungan 
Sumber :bappeda 
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Batas-Batas : - Utara: Perkebunan warga, LahanKosong 

- Timur : Celosia Flower Garden, Perkebunan 

Warga 

- Selatan : Permukiman Warga, Lahan Kosong 

- Barat : PermukimanWarga, LahanKosong 

Luas Tapak sesuai dengan keperluan yang sudah dihitung di 

keperluan lahan tapak yaitu 30000 m2 atau 3 Ha. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

a. Kondisi eksisting lahan 

b. Kondisi eksisting lahan bagian barat 

c. Kondisi eksisting lahan bagian barat 

d. Kondisi lahan bagian timur keadaan tanah landai 

e. Jalan raya menuju gedung songo dapat dilalui bus 

f. Selokan dan saluran pipa PDAM 

g. Lahan pertanian bunga pada sisi selatan 

Gambar 3. 68: Tapak 1 
Sumber : googlemap & Data 

pribadi 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 
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Tabel 3. 37:Keadaan Eksisting Tapak 1 

Sumber : Analisa Pribadi  

 

Survey dilakukan pada tanggal 4 Febuari 2018 jam 11.00 

Iklim Suhu : 22  ̊C  

Intensitas Cahaya : 4800 lux(Langit 

berawan) 

Kelembaban : 75 % 

Topografi Berkontur, dengan perbedaan 

ketinggian antar kontur 100 cm hingga 

200 cm 

Vegetasi Semak belukar, 4 titik pohon kiara 

payung, 1 titik pohon angsana 

Potensi Sumber air Ada saluran PDAM 

Keadaan Lingkungan 
Sekitar 

Berada di kawasan pertanian. 

Berhadapan dengan celosia flower 

garden, berada di pinggir jalan raya 

Regulasi peraturan daerah Kabupaten 

Semarang nomor 2 tahun 2015 pasal 

26 ayat 6 pada lokasi renggang daerah 

tersebut memiliki KDB 30%-45% dan 

ketinggian bangunan atau KLB 

maksimal 2. 

Fasilitas yang ada Terdapat lampu penerangan jalan, 

saluran telephone, 

 

 

Gambar 3. 69: Tapak 
Sumber : Data pribadi 

 

3 ha 
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• Potensi Tapak 1 

- Konturtidakterlalucuram dengan perbedaan ketinggian masing 

masing kontur 1 hingga 2 meter 

- Lokasi berada di dekatwisataCelosia  Flower Garden 

- Berada di jalanutamamenujuGedongSongo 

- Daya dukung tanah sangat baik untuk pertanian 

- Saranadanprasarana,aksesbilitastapakmendukung 

• Kendala Tapak 1 

Akses menuju ke lokasi 

sangatramaikarenaberdekatandenganwisata Celosia Flower 

Garden danjalanutamamenujuGedongSongo 

• Alternatif Tapak 2 

Lokasi : Jl. Kendalisodo, DesaJetis, Bandungan. 

Waktu Pelaksanaan :Minggu, 4 Februari 2018 

Batas-Batas : - Utara : PermukimanWarga 

- Timur : PermukimanWarga, LahanKosong 

- Selatan : Permukimanwarga,Lahan Kosong. 

- Barat : PermukimanWarga, LahanKosong 

Luas Tapak sesuai dengan keperluan yang sudah dihitung di 

keperluan lahan tapak yaitu 30000 m2 atau 3 Ha. 
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Keterangan Gambar : 

a. Kondisi eksisting lahan sebelah barat 

b. Kondisi eksisting lahan dengan keadaan tanah landai 

c. Adanya fasilitas lampu dan tiang listrik 

d. Adanya selokan pada depan tapak dan pipa PDAM 

Tabel 3. 38: Keadaan Eksisting Tapak 2 

Sumber :Analisa Pribadi 

Iklim Suhu : 22  ̊C  

Intensitas Cahaya : 5200 lux(Langit 

berawan) 

Kelembaban : 70 % 

Topografi Berkontur, dengan perbedaan 

ketinggian antar kontur 200 cm hingga 

400 cm 

Vegetasi Semak belukar, 12 titik pohon  

Potensi Sumber air Ada saluran PDAM 

Keadaan Lingkungan 
Sekitar 

Ramai,berdekatan dengan 

perkampungan warga 

Regulasi peraturan daerah Kabupaten 

Semarang nomor 2 tahun 2015 pasal 

26 ayat 6 pada lokasi renggang daerah 

tersebut memiliki KDB 30%-45% dan 

ketinggian bangunan atau KLB 

Gambar 3. 70: alternatif 2 
Sumber : googlemap& 

data pribadi 

 

a 

b 

c 

d 
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maksimal 2. 

Fasilitas yang ada Terdapat lampu penerangan jalan, 

saluran telephone 

 

• Potensi Tapak 2 

- Lokasi berada di jalanutama 

- Lalu lintas ramai 

- Daya dukung tanah sangat mendukung untuk pertanian 

• Kendala Tapak 2 

- Akses menuju ke lokasi sangatramaikarenaberada di 

jalanutama 

- Konturpadatapaksangattidakmendukung karena terdapat 

perbedaan ketinggian hingga 4 meter. 

 

c. Penilaian Tapak 

 

 
Kriteria 

 
Bobot 

Alternatif tapak 1 Alternatif tapak 2 

Skor(1-
10) 

Nilai Skor(1-
10) 

Nilai 

aksesbilitas 30% 8 2,4 7 2,1 

Keadaan 
tanah 

30% 8 2,4 7 2,1 

Potensi 
lokasi 

40% 8 3,2 6 2,4 

Nilai total 8  6,6 

 

Dari penilaian di atas diketahui bahwa alternatif tapak yang lebih 

baik yaitu pada pilihan pertama yaitu alternatif 1, sehingga tapak 

yang akan di pilih untuk projek  Balai Penelitian Tanaman Buah 

dan Sayur adalah tapak alternatif 1 

Tabel 3. 39: penilaian tapak 
Sumber : analisa 

 


