
212 
 

BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

Citra arsitektural yang akan di timbulkan pada projek Balai 

Penelitian Tanaman Buah dan Sayur ini untuk mengintrepreasi 

fungsi sebuah tempat atau wadah penelitian yang berada di 

komplek pertanian dengan fungsi utama yaitu Balai Penelitian. 

Pengolahan citra arsitektural yang ingin ditimbulkan dengan 

pengolahan masa bangunan dan fasad pada bangunan agar 

menimbulkan icon pertanian yang tetap mempunyai 

keselarasan dengan lingkungan sekitar. Pengolahan ruang luar 

dan ruang dalam memerlukan pengolahan yang selaras. 

Penataan masa bangunan mampu menimbulkan citra 

arsitektural yang menarik yang tetap nyaman untuk digunakan 

sebagai fungsi Balai Penelitian. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Balai Penelitian merupakan fungsi utama untuk penelitian 

sehingga harus memperhatikan setiap fungsi setiap ruang-

ruang yang berada di dalamnya. Sehingga memang benar 

nyaman difungsikan dengan baik. Di dalam projek ini Balai 

Penelitian memiliki fasilitas utama tempat penelitian, 

greenhouse penelitian yang berisi tanaman buah dan sayur, 
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dan didukung fasilitas pendukung dari fungsi utama tersebut, 

fasilitas yang mendukungnya adalah hall serbaguna yang 

difungsikan untuk kegiatan seminar maupun acara di bidang 

pertanian, area pameran yang difungsikan sebagai tempat 

pameran memamerkan produk hasil penelitian dan yang 

lainnya. Komplek ini juga dilengkapi oleh kebun percobaan 

yang berfungsi untuk membandingkan hasil dari penelitian 

tumbuh kembangnya dari area greenhouse penelitian dan area 

kebun percobaan. Dengan adanya fasilitas utama, pendukung 

dan servis di dalam satu komplek pertanian ini dapat 

mendukung kegiantan satu dengan lainnya dengan fungsi 

masing-masing disetiap fasilitas. Sehingga diharapkan dapat 

mendukung berjalannya fungsi kegiatan di dalamnya dengan 

baik. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Penggunaan teknologi pada bangunan Balai Penelitian ini 

sangat difungsikan sebagai penunjang kinerja bangunan itu 

sendiri dalam memenuhi berbagai aspe kenyamanan manusia 

dan tanaman yang ada di dalamnya , keamanan pada penghuni 

bangunan dan keindahan arsitektur yang sangat berpengaruh 

untuk citra arsitektural bangunan itu sendiri dengan tetap 

memperhatikan sekitar. Beberapa sistem teknologi yang 

digunakan antara lain yaitu : 
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• Rain Water Harvesting, pada bangunan untuk pengolahan 

kebutuhan penyiraman toilet, penyiraman tanaman. 

• Sonic Bloom , teknologi untuk pertanian dengan audio pada 

greenhouse dan kebun percobaan. 

• Photovoltaic/ Solar Panel,dimaanfaatkan untuk membantu 

menghemat tenaga listrik diletakan pada atap bangunan dan 

roof garden pada bangunan.  

4.2 Tujuan, Faktor Penentu Serta Faktor Persyaratan 

Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Balai Penelitian Buah dan Sayur memiliki beberapa tujuan, 

antara lain : 

• Memberikan wadah untuk meneliti di bidang pertanian dengan 

fasilitas sarana prasarana yang mendukung kegiatan pertanian. 

• Memberikan tempat untuk pelaksana acara pertanian yang ada 

di Jawa Tengah untuk peningkatan produksi pertanian dan 

menciptakan sesuatu yang baru di bidang pertanian. 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

a. Funsi Bangunan 

Fungsi bangunan sangat berpengaruh untuk penentukan 

perancangan karena dari fungsi bangunan kita dapat 

mengetahui fasilitas apa yang ingin di sediakan pada komplek 
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pertanian ini. Dan dapat digunakan untuk pengelompokan 

fasilitas sesuai dengan fungsi utamanya yaitu tempat penelitian 

pertanian , fasilitas pendukung dan fasilitas servis. Fungsi 

bangunan menjadi dasar dari tolak ukur dalam merencanakan 

fasad yang sesuai dengan fungsi dan tema bangunan. 

b. Sasaran Pelaku /pelaku 

Pelaku yang ada di dalam projek ini sangat menentukan 

perancangan karena banyaknya pelaku dan kegiatan akan 

saling mendukung dalam perencanaan fasilitas yang ada di 

komplek pertanian ini sehingga tepat sasaran dan 

direncanakan sesuai dengan kenyamanan pelaku di dalamnya. 

Tidak kalah penting dan berpengaruhnya sasaran pelaku yang 

ingin didapatkan untuk fasilitas publik seperti hall, area 

pameran sangat diperlukan untuk perencanaan demi 

kenyamanan pelaku yang ada di dalamnya, jangan sampai 

menimbulkan kecelakaan bagi pelaku di dalam bangunan. 

c. Aktivitas 

Aktivitas yang dilakukan pelaku mempengaruhi perencangan 

pola sirkulasi dan pengolahan tata ruang bangunan yang 

direncanakan agar menimbulkan kenyamanan pada pelaku dan 

tanaman yang saling mendukung di projek ini. Pada projek ini 

aktivitas yang membutuhkan ketelitian karena tempat penelitian 
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menjadikan perencanaan khusus sesuai aktivitas yang 

dilakukan didalamnya. 

d. Persyaratan Ruang 

Pada setiap ruang yang ada di Balai Penelitian Tanaman Buah 

dan Sayur memiliki persyaratan ruang yang berbeda-beda 

tergantung dengan fungsi ruang itu sendiri. Sehingga dalam 

perencanaan diharapkan memenuhi persyaratan ruang yang 

sudah ditetapkan berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 tentang 

ruang laboratorium 

e. Waktu operasional Bangunan 

Dari waktu pengoprasionalan bangunan dapat diketahui jadwal 

kegiatan sehingga dapat mempengruhi bangunan akan 

merespon cuaca dan keadaan siang dan malam, yang 

berdampak pada kenyamanan aktivitas orang yang ada di 

dalamnya dan pertumbuhan tanaman yang ada di dalam 

greenhouse penelitian. 

f. Potensi dan Kendala di Lokasi 

Dari suatu lokasi eksisting maka mempunyai potensi dan 

kendala yang sangat wajar . Dalam analisa dilakukan penelitian 

jenis tanah, kekuatan tanah, latar belakang keadaan 

tanah,dokumentasi area tapak dan lain-lain. Setelah 

mendaptkan data nyata di lokasi eksisting tapak dan melihat 

potensi dan kendala yang ada di dalam tapak maka, harus 
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memaksimalkan adanya potensi yang dimiliki di tapak dan 

untuk kendala diusahakan mensiasati dan meminimalkan 

kendala yang ada. 

g. Regulasi 

Regulasi pada projek ini sangat berpengaruh karena dalam 

proses perancangan suatu projek harus melihat regulasi yang 

ada pada daerah eksisting tapak yang akan dibangun projek ini, 

untuk menghindari penggusuran atau tidak diberikan perijinan 

bangunan akibat melanggar aturan yang sudah ada di regulasi 

dan di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Semarang. Dengan 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. 

h. Tema Perancangan 

Penekanan desain pada perencangan akan mempengaruhi 

karakter bangunan. Pemilihan tema desain yang tepat akan 

menciptakan citra arsitektural dan fungsi bangunan yang baik 

dan selaras. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

a. Persyaratan Arsitektur 

• Bangunan harus memiliki citra arsitektural yang sesuai dengan 

fungsi bangunan sebagai balai penelitian 
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• Mempunyai konsep bangunan yang jelas sehingga 

arsitekturalnya dapat dinikmati secara umum oleh lingkungan 

sekitar. 

• Di dalam kasus ini perancangan ruang luar maupun dalamnya 

harus menyesuaikan dengan permasalahan kebutuhan 

penghuni yang ada di balai penelitian. 

• Bangunan balai penelitian memiliki tatanan pada bangunan luar 

dan dalam, ruang-ruang yang ada di dalamnya dan bentuk 

yang saling bersinergi dalam sirkulasi indoor maupun outdoor di 

dalam bangunan balai penelitian ini. 

• Persyaratan tentang ruang-ruang khusus yang membutuhkan 

perlakuan dari segi arsitekturnya sangat diperhatikan. 

b. Persyaratan Bangunan berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 

• Pemilihan material bangunan pada ruang laboratoriumharus 

sesuai dengan ketentuan SNI ISO/IEC 17025 

• Pencahayaan harus sesuai dengan karakter fungsi ruang untuk 

kenyamanan mmanusia di dalamnya dan tanaman yang berada 

di greenhouse penelitian. 

• Memperhatikan struktur banguunannya pada greenhouse 

penelitian 

• Memiliki jaringan utilitas dan elektrikal bangunan yang terpisah 

dari jangkauan publik 
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c. Persyaratan Lingkungan 

Persyaratan lingkungn penelitian berdasarkan Balai Penelitian 

Tanah dan Kementrian Pertanian tahun 2015 yaitu : 

• Terjangkau oleh aspek utilitas yaitu jaringan air bersih PDAM, 

jaringan listrik PLN, dan jaringan telepon 

• Terdapat sarana transportasi yang melewati tapak  

• Lingkungan sekitar memang memiliki potensi lahan pertanian 

• Perencangan memperhatikan lingkungan sekitar  

• Pada bangunan ini memperhatikan hasil limbah penelitian agar 

tidak mencemari lingkungan sekitar sehingga perlu pengolahan 

khusus ataupun memang harus di musnahkan. 

• Lahan sesuai dengan peraturan pemerintah cocok untuk lahan 

pertanian 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan 

a. Program Ruang 

Program ruang yang ada di Balai Penelitian Tanaman : 

 

Kegiatan Pengelola 

Pelaku Kegiatan/ 
Aktivitas 

Kebutuhan 
Ruang 

Sifat Ruang 

 
 
 
 

 
 

 

Datang/pergi 
 

Tempat 
parkir 

Publik 

Mendapat 
laporan kinerja 
balai penelitian 

 
Kantor 
Kepala 
Balai 

 
 
 
 
 

Mengotrol 
kegiatan di Balai 

Tabel 4. 1:Pogram ruang 
Sumber : analisa 
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Kepala Balai 

Rapat Ruang 
Rapat 

Privat 

Menghadiri 
Seminar 

Hall 
Serbaguna 

Bertemu Tamu-
tamu 

Ruang 
Tamu/ 
r.kep.balai 

Istirahat Ruang 
istirahat, 
mushola 

Publik 

Makan Minum Kantin, 
Food court 

BAB/BAK Toilet Servis 

 
 
 
 

Wakil Kepala 
Balai 

Datang / Pergi Tempat 
parkir 

Publik 

Membantu 
Pengawasan 
kinerja balai 
penelitian 

Kantor 
Wakil Balai 

Privat 

Membantu 
mengotrol 
kegiatan di balai 

Rapat Ruang 
rapat 

Menghadiri 
seminar 

Hall 
Serbaguna 

Semi Privat 

Istirahat Ruang 
istirahat, 
mushola 

 
 

Publik 

Makan minum Kantin/ 
foodcourt 

BAB/BAK Toilet Servis 

 
 
 
 
 

Seksi 
Pelayanan 

Teknik 

Datang/pergi Tempat 
Parkir 

Publik 

Menyiapkan 
bahan 
penyusunan 
program 

 
 
Kantor 
bagian 
Seksi 
Pelayanan 
Teknik 

 
 
 
 
 

Privat 
Mengevaluasi 
jalannya program 

Melakukan 
urusan sarana 
penelitian 

Rapat Ruang 
rapat 

Istirahat Kantin, 
Mushola 

Publik 

Makan minum 

BAB/BAK Toilet Servis 

 Datang/Pergi Tempat Publik 
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Sub.Tata 
Usaha 

parkir 

Mengurus 
keuangan 

 
 
Kantor 
bagian tata 
usaha 

 
 
 
 
 

Privat 

Melakukan tugas 
dibidang 
perlengkapan 

Melakukan 
urusan tata usaha 
kepegawaian 

Rapat Ruang 
rapat 

Istirahat/ibadah mushola  
Publik Makan minum Kantin, 

foodcourt 

BAB/BAK toilet Servis 

 
 
 
 

Kel.Jabatan 
Fungsional 

Datang/Pergi Tempat 
Parkir 

Publik 

Melakukan 
pengawasan 
penelitian sesuai 
bidang keahlian 

Kantor/ 
ruang 
bagian 
fungsional 

 
 
 

Privat 

Rapat Ruang 
rapat 

Menghadiri 
Seminar 

Hall 
serbaguna 

Semi Privat 

Istirahat/ibadah Mushola 

Makan minum Kantin, 
Foodcourt 

Publik 

BAB/BAK Toilet Servis 

 
 
 
 
 
 

Divisi 
Riset/Peneliti

an 

Datang/pergi Tempat 
Parkir 

Publik 

Menyiapkan 
bahan 
perencanaan 
kerjasama 
berbagai 
penelitian 

 
 
 
Kantor/ 
ruang 
bagian 
divisi 
penelitian 

 
 
 
 
 
 

Privat Menyiapkan 
promosi dan 
diseminasi 

Rapat Ruang 
rapat 

Istirahat/ibadah Tempat 
istirahat, 
Mushola 

 
 

Publik 

Makan minum Kantin, 
foodcourt 

BAB/BAK Toilet Servis 
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Kegiatan Pendukung 

Pelaku Kegiatan/ 
Aktivitas 

Kebutuhan Ruang Sifat 
Ruang 

Pengunju
ng 

Untuk 
melakuka

n 
penelitian 

Datang/pergi Tempat parkir Publik 

Melakukan 
persyaratan 
penelitian 

Ruang Layanan 
Penelitian 

Semi 
Privat 

Meneliti  
 
 
 
Laboratorium 

 
 

Privat 
Memantau 
pertumbuhan 
dan 
perkembangan 
tanaman 

Mengkaji 
penelitian 

Istirahat Area 
istirahat,Mushola 

Publik 

Makan minum Kantin,foodcourt 

BAB/BAK Toilet Servis 

 
 
 
 
 
Pengunju
ng umum 
Khusus 
saat 
Event/aca
ra 

Datang/pergi Tempat Parkir  
 
 

Publik 

Melakukan 
seminar 

Hall Serbaguna 

Menghadiri 
pameran 
pertanian 

Event Space 

Mengunjungi 
untuk edukasi 
tentang 
pertanian dan 
jenis tanaman 
yang dijadikan 
bahan 
penelitian 

 
 
 
Greenhouse 

 
 
 

Semi 
Privat 

Makan minum Kantin,foodcourt  
Publik Istirahat Area 

santai,mushola 

 
 
 
 
 
Pengunju
ng VIP 

Datang/pergi Tempat Parkir Publik 

Bertemu 
dengan 
Kepala,Pengel
ola Balai 

Ruang VIP  
 

Privat 

Istirahat R.istirahat VIP 

Menghadiri 
acara 
pertanian/semi
nar 

Hall serbaguna  
 
 

Publik 

Peresmian 
Acara 

Hall 
serbaguna,event 
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space 

Rapat Ruang rapat  
 Makan minum Area makan VIP 

 
 
 
Pengunju
ng 
(Mahasis
wa 
Magang) 
 

Datang/pergi Tempat parkir  
Publik Mengontrol 

pertumbuhan 
tanaman 

Kebun percobaan, 
greenhouse 

Membantu 
penelitian 

Laboratorium Privat 

Istirahat/ibadah Area 
istirahat,mushola 

 
Publik 

Makan minum Kantin,Foodcourt 

BAB/BAK Toilet Servis 

 

 

Kegiatan Pelayanan 

Pelaku Kegiatan/ 
Aktivitas 

Kebutuhan Ruang Sifat 
Ruang 

 
 
 
Cleaning 
Service 

Datang/pergi Tempat Parkir Publik 

Menyiapkan 
peralatan 
kebersihan 

Ruang cleaning 
service 

 
 
Privat 

Membersihkan 
ruangan 

Laboratorium,hall 
serbaguna,bangunan 
kantor 

istirahat Ruang cleaning 
service,mushola 

 
Publik 

Makan minum Kantin,foodcourt 

 
 
 
 
Petugas 
Kebun 
pertanian 

Datang/pergi Tempat parkir Publik 

Mengontrol 
kebun 

Kebun  
Semi 
privat Menyiangi 

tanaman 
Kebun,greenhouse 

Membersihkan 
gudang pasca 
panen 

Gudang pasca 
panen 

Privat 

Istirahat  Ruang petugas 
kebun 

Privat 

Makan minum Kantin,foodcourt Publik 
 

Penjaga 
Keamanan 

Datang/Pergi Tempat parkir Publik 

Mengawasi 
keamanan 
komplek 
pertanian 

Pos jaga  
 
 
 
 
Privat 

Menjaga 
keamanan hasil 
dari penelitian 

Ruang keamanan 
gedung 

Menjaga Pos jaga 
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Keamanan 
kebun 

istirahat Area istirahat Publik 

Makan minum Kantin, Foodcourt 

Teknisi Datang/pergi Tempat parkir Publik 

Memperbaiki 
sistem 
maintenance 
bangunan,utilitas 

Gudang alat, 
bengkel 

Servis 

Istirahat Area istirahat Publik 

Makan minum Kantin, foodcourt 

 

b. Perhitungan Luas Bangunan 

Perhitungan luas bangunan Balai Penelitian yang sudah 

direncanakan sebesar :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas Kebutuhan Luas 

Fasilitas Pengelola 376,8 m² 

 

Fasilitas Peneliti 1364 m² 

Fasilitas 

publik/pengunjung 

1033 m² 

Fasilitas pelayanan 1559 m² 

Jumlah 4938  m² 

Greenhouse penelitian 

sayur 

1449,5m² 

Greenhouse penelitian 

buah 

1056,4m² 

 

Jumlah 2506  m² 

TOTAL 4938 m² + 2506  m² = 7444 m² 

Tabel 4. 2:Perhitungan Luas Bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 

 



225 
 

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. 

- Luas kebutuhan tapak 

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

= 7444 m² x 10 % 

=744,4 m² 

Jadi luas 7444 m²  + 744,4 m²  =8188,4 m² 

- Luas lantai dasar  

= Luas kebutuhan tapak x KDB 40% 

=8188,4 m² 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 
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- Luas total tapak  

= Luas kebutuhan tapak + L.Ruang Terbuka + RTH 

= 8188,4 m² + 10360 m²+ 11129,04 m² 

= 29677,44 m² dibulatkan 30000 m² 

4.3.2 Program Sistem Struktur dan Pelingkup 

 

 

Sistem Struktur Utama 

Struktur Rangka, dipilih karena dengan sistem rangka lebih 

mudah dalam pengolahan ruang dalam bangunan balai penelitian. 

Bentang Lebar, pada bangunan greenhouse dan hall serbaguna 

menggunakan struktur bentang lebar karena pada dalam 

greenhouse dan hall serbaguna menginginkan untuk bebas kolom. 

Struktur Bawah (Sub Structure) 

Pondasi 

• Pondasi bangunan pengelola menggunakan pondasi miniplie 

dan footplat karena bangunan dua lantai dengan kondisi tanah 

yang baik 

• Pondasi pada area greenhouse penelitian menggunakan 

minipile karena melihat dari struktur yang dipake dan bentangan 

bangunannya 

 

Struktur Tengah (Middle Structure) 

Kolom 

Kolom yang digunakan pada projek ini menggunaan kolom beton 

bertulang dimana dimensi kurannya menyesuaikan dengan tinggi 

bangunan yang akan direncanakan. Pada fungsi ruangan yang 

berbeda menggunakan kolom baja. 

Balok 

• Balok menggunakan struktur beton bertulang dengan system 

Tabel 4. 3: Sistem struktur&pelingkup 
Sumber : Analisa pribadi 
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two way slab 

• Ukuran penampang balok dapat menyesuaikan dengan bentang 

kolom yang ada pada projek ini. 

Plat Lantai 

• Pada bagian kantor pengelola dan laboratorium menggunakan 

system two way slab 

• Pada bagian ruang publik seperti lobby menggunakan plat 

waffle 

• Tebal minimal plat lantai adalah 12 cm.Tergantung bentangan 

balok kolom 

Struktur Atas (Upper Structure) 

Rangka Atap Bangunan 

• Rangka Atap baja dan space truss digunakan untuk bangunan 

gedung utama 

• Space Truss digunakan untuk struktur greenhouse penelitian 

tanaman sehingga mendukung dalam proses pertumbuhandan 

perkembangan tanaman  

• Dan dag beton yang dimanfaatkan untuk roof garden diterapkan 

pada atap bangunan pengelola. 

Program Enclosure 

Penutup Lantai 

• Lantai vinyl untuk ruang laboratorium karena dapat mencegah 

perkembangan bakteri dan jamur, tahan bahan kimia. 

• Keramik bewarna putih/terang pada laboratorium agar terlihat 

jika kotor. Sedangkan untuk ruang-ruang pengelola, 

toilet,pantry,cafetaria penutup lantai keramik. 

• Granit untuk ruang-ruang publik seperti lobby, hall 

serbaguna,area pameran agar menciptakan suasana yang 

mewah karena tempat publik. 

• Plester yang di expose untuk area gudang - gudang 

penyimpanan dan greenhouse penelitian. 

• Karpet untuk ruang rapat,ruang kepala balai, ruang VIP 

• Batu tempel atau stepping stone untuk penutup lantai outdoor 
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karena terdapat tekstur agar tidak licin. 

Dinding 

• Bata ringan dikunakan untuk pengisi struktur dinding karena 

lebih mudah difinishing dan efisien. 

• Bata ekspos, agar ruangan terkesan alami dan penyusunan 

yang beragam dapat menciptakan bentuk menyerupai sesuatu 

yang sesuai dengan tema desain. 

• Dinding botol kaca, difungsikan untuk memaksimalkan 

pencahayaan alami pada bangunan penelitian dan 

penyusunan botol kaca menyerupai epidermis daun sehingga 

berhubungan dengan tema desain. 

• Partisi kaca untuk penyekat ruangan laboratorium agar 

terkesan luas. 

• Dinding beton/ struktur masif untuk ruang tertentu agar tidak 

adanya radiasi 

• Doubel glass window dapat meredam hawa panas dan 

kebisingan 

• Secondary skin untuk pengolahan fasad bangunan dan 

meredam panas ke ruangan di dalam bangunan. 

Plafon 

Plafond gypsumboard untuk area publik dan ruang-ruang pada 

pengelola balai penelitian agar rapi sekaligus untuk menutupi 

instalasi. 

Penutup Atap 

• Penutup atap pada gedung utama menggunakan acp, genteng 

• Dak beton bertulang dengan ketebalan minimal 7 cm dan 

sebagian dak beton dimanfaatkan untuk roof garden . 

• Penutup kaca tempered pada area greenhouse penelitian 

• Roof glass pada canopy bagian-bagian tertentu dalam 

bangunan 
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4.3.3 Program Sistem Utilitas 

 

Pencahayaan 

 

 

Pencahayaan 

Alami 

• Kaca, polycarbonate pada langit-langit 

sebagai skylight dalam bangunan 

greenhouse dan kantor pengelola. 

• Bukaan-bukaan dinding bisa jendela mati 

ataupun terbuka dapat memaksimalkan 

pencahayaan alami masuk kedalam 

bangunan pengelola, servis. 

 

 

Pencahayaan 

Buatan 

• Lampu TL untuk ruang-ruangan pengelola 

dan servis 

• Lampu LED untuk kebutuhan down 

light,spot light,wall washer,track 

light,valance lighting untuk laboratorium, 

gedung serbaguna, area pengelola. 

Greenhouse Penelitian 

• LED Grow Lamps digunakan di area 

greenhouse penelitian pada kondisi cuaca 

mendung maupun pada sore hari. Dengan 

jenis 2 lampu,LED grow light reflectors 

dengan jarak lampu dengan tanaman 4 

meter dan jangkauan penyinaran seluas 

4x4m. Dan jenis X-Grow LED Grow Light 

dengan jarak lampu dan tanaman 5 meter. 

Penghawaan 

 

Penghawaan alami 

• Cross Ventilation pada bangunan hall 

serbaguna ,gedung pengelola 

• Lubang angin pada dinding yang terdapat 

Tabel 4. 4: Program sistem utilitas 
Sumber : Analisa  
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pada gedung penelitian maupun area 

servis agar tidak lembab. 

 

 

 

Penghawaan 

buatan 

• Exhaust Fan, untuk ruang-ruangan servis 

,gudang-gudang penyimpanan agar 

ruangan tiak lembab 

• Air Conditioner 

Menggunakan ac split pada ruang-ruang 

pengelola, laboratorium dan ac central 

pada ruang-ruang publik misalnya lobby 

• Kipas Angin, digunakan pada ruang-ruang 

penjaga,pengawas komplek pertanian. 

 Greenhouse Penelitian 

 • Blower ,alat untuk menaikan atau dapat 

memperbesar tekanan udara yang ada di 

suatu ruangan greenhouse penelitian 

• Exhaust fan untuk greenhouse penelitian 

Sistem air Bersih 

Bangunan pengelola,penelitian,publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down feed system 

Up feed system 

Pada projek ini menggunakan sistem air 

down feed dan up feed ,pada bangunan 

gedung utama menggunakan down feed 

sehingga jika listrik mati ruang-ruangan 

masih tetap dapat teraliri air dari gaya 

Bagan 4. 1: Distribusi air bersih 

Sumber : Analisa 

 

Sumber 

air bersih 

(PDAM) 

Ground 

Tank 

Roof 

Tank 

Pompa 

Listrik 

Water 

Supply 

Plumbing 

Lantai 2 

Lantai 1 

             Sistem Up feed 

           Sistem Down feed 
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grafitasi air yang ada di roof tank. 

Kebutuhan Sistem Air Bersih Khusus Laboratorium 

• Reverse Osmosis (RO) dengan air dari kran kemudian 

disalurkan ke alat pemurnian RO kemudian hasil air nya dapat 

digunakan untuk kebutuhan laboratorium seperti mencuci 

preparat dan lain-lain. 

• Metode penyulingan, selain RO laboratorium juga memurnikan 

air dengan demineralisasi dimurnikan menggunakan metode 

destilasi. 

Sistem air untuk penyiraman tanaman kebun dan greenhouse 

• Drip irigrasi (Untuk kebun), Mengalirkan larutan nutrisi dalam 

bentuk tetesan. Air sumur artetis dipompa, difilter,dialirkanbak 

nutrisi menuju pipa utama, pipa sekunder, pipa lateral. 

• Ducth bucket system (untuk greenhouse) Pada sistem 

penyiraman dan pemberian nutrisi pada greenhouse 

Sistem Elektikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem elektikal pada bangunan 

ini menggunakan sumber utama 

dari PLN dan didukung oleh 

genset dan penerapan energi 

yang membantu lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Telekomunikasi 

 

 

• Internet dengan kecepatan internet lancar 

di area privat,kantor pengelola,dan area-

Bagan 4. 2: Distribusi 
Listrik 

Sumber : Analisa 

 

PLN 

trafo 

MDP 

SDP lt.1 

Genset 

SDP lt.2 

SDP Lab. 

SDP 

Greenhouse 

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

Sistem Eksternal 

area pendukung bangunan. 

• Internet pada area publik dilengkapi 

dengan kecepatan sekitar 300 mbps 

• Jaringan telepon, jaringan internet 

menggunakan fiber optic 

• Jaringan telepon, fax  

Sistem Sampah 

 Produksi sampah dipisahkan ke dua jenis 

organik dan anorganik dan jika dapat diolah 

kembali akan masuk ke proses pengolahan. 

Sistem Limbah 

 

 

• Limbah 

Cair 

• Limbah 

Padat 

• Jaringan air kotor baik itu dari air 

tinja,sabun disalurkan dengan pipa yang 

sudah dikelompokan jenisnya 

• Grey water dengan proses bernama bio 

filtration 

• Limbah hasil penelitian di tampung di bak 

penampungan kemudian diolah agar tidak 

mencemari lingkungan dengan proses 

netralisasi 

• Limbah padat maupun cair hasil penelitian 

jika berbahaya dihancurkan ataupun 

ditimbun agar tidak meradiasi lingkungan 

dengan metode landfill dan insenerasi. 

• Black water diolah dengan diendapkan 

oleh bakteri. 

Penangkal Petir 

Sistem ESE 

(Early Screamer 

Emision) 

Kelebihannya karena pemasangannya 

mudah dan biayanya relatif ekonomis 

Radius jangkauannya juga besar 150 meter. 

 

Pengamanan Kebakaran 

 Menggunakan APAR dan Hydrant sebagai 
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Aktif 

pengamanan kebakaran pada bangunan, 

dan untuk luar bangunan terdapat titik-titik 

hydrant lingkungan. 

 

 

 

 

 

Pasif 

 

• Tangga darurat dengan spesifikasi terbuat 

dari beton, dengan lebar minimal tangga 

120cm 

• Pintu Darurat harus otomatis menutup 

dengan lebar pintu 90 cm hingga 120 cm 

Jarak antara pintu darurat dengan pintu 

darurat kurang lebih 35 cm 

• Smoke detector,sprinkler dengan sistem 

otomatis Dry riser. 

Keamanan Bangunan 

 

Aktif 

• Petugas security Bangunan 

• Petugas security Kebun 

Pasif • CCTV 

Sistem Transportasi 

 

 

 

Tangga Sirkulasi 

Ramp 

• Tangga sirkulasi dengan lebar tangga 

minimal 150 cm 

• Ramp dengan sudut kemiringan 

diperhatikan untuk penyandang difabel 

dan sirkulasi troli untuk mengangkut 

angkut bahan dan hasil pertanian. 
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4.3.4 Program Perhitungan Sistem Bangunan 

a. Kebutuhan Air Bersih 

 

 

 

• P

e

r

h 

itungan 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  5348 m3 

• Perhitungan penggunaan tandon bawah atau ground tank 

sebesar kurang lebih 9932m3 

• Kebutuhan penggunaan air bersih tiap jam dengan operasional 

bangunan selama 9 jam setiap harinya yaitu  

9932  : 9 jam = 1103,6 m3/ jam. 

 

 

 

 

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

Kantor Pengelola 122org 60 8540 

Cafetaria/kantin 20org 15 300 

Laboratorium 12bh 120 1440 

Hall Serbaguna 200org 25 5000 

Total Kebutuhan Air 15280lt/hari 

Bak Tandon Atas 30% 5348lt/hari 

Bak Tandon Bawah 70% 9932lt/hari 

Tabel 4. 5: kebutuhan air bersih 

Sumber : analisa 
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4.3.5 Program Skenario Tapak 

• Alternatif Tapak 1 

Lokasi : Jl. GedongSongo, DesaBanyukuning, Bandungan. 

Waktu Pelaksanaan :Minggu, 4 Februari 2018 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1: Tapak 1 
Sumber : googlemap & Data 

pribadi 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 
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Keterangan Gambar : 

h. Kondisi eksisting lahan 

i. Kondisi eksisting lahan bagian barat 

j. Kondisi eksisting lahan bagian barat 

k. Kondisi lahan bagian timur keadaan tanah landai 

l. Jalan raya menuju gedung songo dapat dilalui bus 

m. Selokan dan saluran pipa PDAM 

n. Lahan pertanian bunga pada sisi selatan 

 

 

 

 

 

Tapak yang terpilih dengan luasan 3 Ha. Terdapat 5 titik pohon 

dan semak belukar   

Tabel 3. 40: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 

3 ha 
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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, 

 

• 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,aksesbilitas tapakmendukung 

• Kendala Tapak 1 

Akses menuju ke lokasi 

sangatramaikarenaberdekatandenganwisata Celosia Flower 

Garden danjalanutamamenujuGedongSongo 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2: aksesbilitas menuju tapak 
Sumber : doc.pribadi 
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Gambar 4. 3: lahan pertanian di tapak 
Sumber : doc.pribadi 

 

Gambar 4. 4: saluran lingkungan di depan 
tapak 

Sumber : doc.pribadi 

 

Gambar 4. 5: Tiang listrik dan lampu 
penerangan sisekitar tapak 

Sumber : doc.pribadi 
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Kondisi lingkungan tapak yang berpotensi dijadikan lahan komplek 

pertanian untuk tanaman Buah dan Sayur. Selain kondisi lahan yang baik 

untuk pertanian, kecamatan bandungan merupakan daerah penghasil 

buah dan sayur yang baik, sehingga dengan adanya balai penelitian sayur 

dan buah ini dapat didukung dengan lingkungan sekitar. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6: kebon di lokasi tapak 
Sumber : doc.pribadi 

 


