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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1  Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

Dalam aspek arsitektural dengan penekanan arsitektural 

humanitarian yang ingin ditampilkan adalah citra fasad bangunan yang 

menarik dan menimbulkan kesan positif bagi masyarakat dan 

menampakkan desain bangunan yang memanusiakan manusia yaitu dalam 

hal ini adalah anak-anak tuna grahita. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Aspek fungsi dalam projek kompleks Sekolah Dasar Luar Biasa 

Bagian C ini yaitu menjadi fasilitas pendidikan khusus bagi anak-anak 

tunagrahita dimana memiliki kualitas dalam membina mereka dengan baik 

dan menerapkan sistem pembelajaran aktif, belajar banyak di luar kelas 

serta melatih kemandirian untuk hidup bermasyarakat 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Teknologi digunakan untuk melakukan aktivitas dimana sumber 

daya akan dikonsumsi sekaligus untuk melakukan penghematan konsumsi 

sumber daya. Di dalam kompleks SDLB C ada beberapa pemanfaatan 

teknologi untuk aktivitas dan penghematan energi, contohnya: 

● Energi listrik dapat didapatkan dari pasokan PLN, perlu dipersiapkan 

generator listrik darurat agar pelayanan tidak terhenti. Pemanfaatan 
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panel tenaga surya untuk memproduksi listrik dapat dihubungkan 

dengan lampu-lampu LED yang hemat listrik dan tidak cepat rusak. 

● Ketersediaan air selain berasal dari pipa PDAM juga disediakan sumur 

artetis 

● Energi untuk memasak tidak hanya berasal dari gas namun juga bisa 

berasal dari energy listrik. 

● Penghawaan buatan aktif AC hanya digunakan pada fasilitas utama 

saja,, sedangkan pada fasilitas servis bisa menggunakan ventilasi 

alami. 

● Teknologi pemadam kebakaran diletakkan di dalam bangunan berupa 

hydrant bangunan, APAR yang bahannya aman untuk dokumen, 

sprinkler dan juga hydrant halaman pada luar bangunan 

● Teknologi keamanan yang diperlukan di kompleks SDLB C adalah 

CCTV, yang digunakan untuk memonitor kegiatan anak-anak 

tunagrahita, keselamatan aktivitas dan bangunan saat ada yang keluar 

dan masuk kompleks. 

● Sanitasi dan air minum harus terjaga kebersihannya dan keamanannya. 

4.2  Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan dan 

Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan projek SDLB C ini adalah: 

 Meningkatkan kualitas hidup anak-anak tunagrahita dengan adanya 

fasilitas dan suasana pembelajaran mendukung yang ada di SDLB C 
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 Fasilitas-fasilitas dalam sekolah luar biasa bagian C yang mampu 

memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani dari anak-anak SD 

berkebutuhan khusus tuna grahita. 

 Desain bangunan bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat 

sehingga anak-anak tuna grahita dapat terbiasa berdinamika dalam 

masyarakat. 

 Anak-anak penyandang tuna grahita terjamin dalam perkembangan 

potensi, sosialisasi dan kemandirian mereka di lingkungan masyarakat. 

 Sekolah luar biasa bagian C yang dapat menarik perhatian masyarakat 

dan sesuai standar kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus 

terutama anak-anak tuna grahita 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan  

Terdapat beberapa faktor penentu yang berpengaruh pada 

perencanaan kompleks SDLB C diantaranya: 

 Faktor lingkungan 

Kondisi lingkungan yang berada pada dekat lingkungan kota yang 

ada kemungkinan mendapat pengaruh sosial yang terjadi kesenjangan dan 

pengaruh negatif, namun hal ini bisa diatasi bila ada pendampingan yang 

baik dan partisipasi kepedulian masyarakat. 

 Faktor persyaratan ruang dan bangunan 

Walaupun umumnya ruangan bersifat kompak, ruangan dalam 

dan luar yang dirancang harus mengikuti standar perancangan yang sudah 
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ada sehingga fungsi, keamanan dan kenyamanan sangat berpengaruh bagi 

anak-anak tuna grahita.  

Sebagai kompleks pendidikan SDLB C, desain sebaiknya 

memperhatikan studi literatur dan preseden dari kasus serupa sehingga 

desain yang baru dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkontribusi 

terhadap kasus dimasa depan. 

 Faktor keamanan dan kenyamanan 

Meskipun sering dilupakan, faktor keamanan dan kenyamanan 

harus menjadi jaminan keselamatan anak-anak tunagrahita demi 

kelangsungan perkembangan mereka menuju kemandirian 

 Faktor peraturan  

Desain sebaiknya mengikuti peraturan yang sudah ada agar 

tidak menimbulkan masalah hukum. Di Indonesia ada beberapa peraturan 

yang mengatur tentang SDLB C yaitu:  

a. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Pusat 

Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan. 2016. Statistik 

Sekolah Luar Biasa (SLB) 2015/2016. Jakata: Setjen, Kemdikbud. 

b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, 

Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Dan Tunalaras. 

c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah 
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Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 

(SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). 

d. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

Aspek Arsitektural 

Desain sebaiknya mengikuti peraturan yang sudah ada agar tidak 

menimbulkan masalah hukum. Di Indonesia ada beberapa peraturan yang 

mengatur tentang SDLB C yaitu 

● Massa bangunan yang diletakkan secara jelas, mempunyai lokasi yang 

tepat, memiliki alur dan pola teratur serta memiliki keterkaitan ruang 

sesuai dengan fungsinya. 

● Mempunyai pengolahan bentuk dan fasad bangunan yang mempunyai 

citra positif serta mudah dikenal sebagai fungsi utama dari bangunan 

oleh masyarakat. 

● Desain bangunan yang mempertimbangkan integrasi penataan antara 

hubungan ruang luar dan ruang dalam dimana anak – anak SDLB tuna 

grahita dapat saling berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat 

sekitar 

● Bangunan yang memiliki luas dan kebutuhan ruang yang cukup untuk 

mewadahi para pemangku kepentingan di SDLB C yaitu guru, kepala 

sekolah, anak-anak tuna grahita, para staff dan lain-lain. 
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● Memiliki ruang servis, terapi (ruang khusus), hiburan, tempat berkumpul 

dan ruang penunjang kegiatan lainnya yang dapat mendukung fungsi 

kegiatan utama. 

Aspek Sistem Bangunan 

● Memperhatikan kendala dan potensi lingkungan sekitar maupun tapak 

pada saat melakukan perancangan Sekolah dasar Luar Biasa Bagian 

C. 

● Menggunakan material bangunan yang aman dan sesuai dengan 

karakteristik user terutama anak-anak tuna grahita  

● Keamanan struktur bangunan yang tahan dan kuat untuk 20 tahun ke 

depan. 

● Perencanaan sistem utilitas seperti jalur air, sampah, kebutuhan listrik 

dan utilitas lain yang dapat mengakomodasi segala fasilitas dalam 

SDLB C. 

Aspek Lingkungan 

● Pencapaian ke lokasi SDLB C yang dekat dengan lingkungan 

masyarakat sehingga masyarakat tahu keberadaan bangunan ini. 

● Memperhatikan kondisi lingkungan sekitar yang mampu 

mengembangkan potensi anak – anak tuna grahita dapat mandiri. 

● Pengembangan lingkungan mikro untuk anak – anak tuna grahita pada 

bangunan SDLB C yang sesuai dengan keadaan lingkungan 

masyarakat yang nyata sehingga dalam melatih anak-anak di luar 

sekolah tidak terlalu jauh dan memakan biaya 
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4.3  Program Arsitektur 

4.3.1 Program Aktivitas dan Besaran Ruang 

Dalam projek kompleks SDLB C di Semarang terdapat berbagai 

macam kegiatan yang dibagi menjadi 6 bagian yaitu adalah sebagai berikut. 

Pogram Aktivitas Utama 

Program Aktivitas Utama hasil dari analisis besaran ruang terlihat 

pada tabel 33. 

Tabel 33. Program Rangkuman Besaran Ruang Aktivitas Utama SDLB C 
Sumber: Analisis Pribadi 

Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang 

Kapasitas Sirkulasi 
Luas 

Ruang 

Ruang kelas 

anak-anak 

tunagrahita 

ringan dan 

anak 

tunagrahita 

sedang kelas 

1-3 

3 ruang 

1 guru dan 
8 anak-
anak 
tunagrahita 
kategori 
ringan dan 
sedang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
70% dari 
besaran ruang 
kelas yaitu 
40,26 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

97,78 m2 

Ruang kelas 

anak-anak 

tunagrahita 

ringan dan 

anak 

tunagrahita 

sedang kelas 

4-6 

3 ruang 

1 guru dan 
8 anak-

anak 
tunagrahita 

kategori 
ringan dan 

sedang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
70% dari 
besaran ruang 
kelas yaitu 41,1 
m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

99,82 m2 

Ruang kelas 

anak-anak 

tunagrahita 

berat kelas 1-3 

3 ruang 

1 guru dan 
8 anak-

anak 
tunagrahita 

kategori 
berat 

Sirkulasi antar 
ruang: 
70% dari 
besaran ruang 
kelas yaitu 
26,81 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

65,11 m2 
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Ruang kelas 

anak-anak 

tunagrahita 

berat kelas 4-6 

3 ruang 

1 guru dan 
8 anak-

anak 
tunagrahita 

kategori 
berat 

Sirkulasi antar 
ruang: 
70% dari 
besaran ruang 
kelas yaitu 
27,35 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

66,42 m2 

Ruang khusus 
anak-anak 
tuna grahita 
(ruang bina 
mandiri) 

8 ruang 

1 guru dan 
8 anak-

anak 
tunagrahita 

kategori 
berat 

Sirkulasi antar 
ruang: 
75% dari 
besaran ruang 
bina mandiri 
yaitu 152,9 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

355,75 m2 

Ruang 
Perpustakaan 
dan ruang 
komputer 

1 area 
yang 
terdiri 
dari 

ruang 
perpust
akaan, 
ruang 

komput
er dan 
ruang 

petugas  

80 orang 
(guru dan 
anak-anak 
tunagrahita
), 4 orang 
petugas 

Sirkulasi antar 
ruang: 
60% dari 
besaran ruang 
perpustakaan 
yaitu 368,7 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

983,2 m2 

Lapangan 
outdoor untuk 
pramuka, 
upacara dan 
kegiatan lain 

1 buah 

Guru, 
anak-anak 
tunagrahita
, staff dan 
pelaku lain 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran 
lapangan 
outdoor yaitu  
150 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
450 m2 

Lapangan 
Olahraga 
(sepakbola, 
basket, voli, 
badminton) 

1 buah 

guru dan 
anak-anak 
tunagrahita
, penonton, 

wasit 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran 
lapangan 
olahraga yaitu  
223 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

669,2 m2 
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Playground + 
kolam renang 
  

1 area 
yang 
terdiri 
dari 

kolam 
renang, 
playgro
und dan 
sirkulasi 

anak 
duduk 
dan 

bermain 

 

Guru, 
anak-anak 
tunagrahita 
dan orang 
tua 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran 
lapangan 
olahraga yaitu  
218,75 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

656,25 m2 

Taman  

1 area 
hijau 
yang 
bias 

berkola
borasi 

dengan 
area 

gardeni
ng 

Guru, 
anak-anak 
tunagrahita
, orang tua 
dan pelaku 

lain 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran taman 
yaitu 
100 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
300 m2 

Area 
gardening 

6 petak 
tanama

n 

Guru, 
anak-anak 
tunagrahita
,orang tua, 

staff 
perawatan 
tanaman 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran area 
gardening yaitu 
180 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
540 m2 

TOTAL LUAS FASILITAS AKTIVITAS UTAMA DAN 
SIRKULASINYA 

4283,5 m2 
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Pogram Aktivitas Penunjang 

Program Aktivitas Penunjang hasil dari analisis besaran ruang 

terlihat pada tabel 34. 

Tabel 34. Program Rangkuman Besaran Ruang Aktivitas Penunjang 
SDLB C 
Sumber: Analisis Pribadi 

Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang 

Kapasitas Sirkulasi 
Luas 

Ruang 

Ruang guru 

1 area 
teridiri 
dari 

ruang 
kerja 
guru, 

dapur, 
ruang 
makan 

dan 
ruang 
tamu 

16 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
guruyaitu 
131,7 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
395 m2 

Ruang 
konseling / 
asesmen 

1 ruang 

1 orang 
ahli 

konseling 
dan 1 guru 
pendampin
g, 8 orang 
anak-anak 
tunagrahita 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
konseling yaitu 
29 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
87,2 m2 

Ruang 
organisasi 
kesiswaan 
 

1 ruang 3 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
organisasi 
kesiswaan yaitu 
15,3 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
46 m2 

Ruang 
penerimaan 

1 ruang 

4 petugas 
resepsionis

dan 2 - 4 
pengunjun

g 

Sudah 
termasuk 
sirkulasi antar 
ruang 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
63,3 m2 
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Ruang UKS 1 ruang 

3 orang tim 
medis, 1 

guru 
pendampin

g, 4 – 5 
anak-anak 
tunagrahita 
yang sakit 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang  
UKS yaitu 
54 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

161,7 m2 

Ruang 
beribadah 
umum 

1 ruang 
Kapasitas 
72 orang + 
1 pemimpin 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
beribadah 
umum yaitu 
97,15 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

291,5 m2 

Aula indoor 1 ruang 

Kapasitas 
72 - 85 
orang + 

area 
panggung 
20 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
aula indoor 
yaitu 
108,6 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

325,8 m2 

Ruang makan 
umum / kantin 

1 ruang 

Kapasitas 
72 orang + 
4 area blok 

penjual 

Sirkulasi antar 
ruang: 
20% dari 
besaran ruang 
kantin yaitu 
73,96 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

443,76 m2 

Ruang musik 1 ruang 

11 orang di 
panggung 
musik, 42 

orang 
duduk, 10 

orang main 
angklung 

dan 2 
orang main 

kenong 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
musik yaitu 
93 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
279 m2 

Ruang 
keterampilan: 
batik 

1 ruang 

1 orang 
ahli batik 

dan 1 guru 
pendampin
g, 16 orang 
anak-anak 
tunagrahita 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
keterampilan 
batik yaitu 
38 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
 115 m2 



230 
 

Ruang display 

batik mini 
1 ruang 

Kapasitas 
20 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
display batik 
mini yaitu 
42 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
126 m2 

Ruang audio 

visual 
1 ruang 

Kapasitas 
15 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
audio visual 
yaitu 
47,5 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

142,5 m2 

TOTAL LUAS FASILITAS AKTIVITAS PENUNJANG 
DAN SIRKULASINYA 

2476,8 m2 

 

Pogram Aktivitas Pengelola Yayasan 

Program Aktivitas Pengelola Yayasan hasil dari analisis besaran 

ruang terlihat pada tabel 35. 

Tabel 35. Program Rangkuman Besaran Ruang Aktivitas Pengelola 
Yayasan SDLB C 
Sumber: Analisis Pribadi 

Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang 

Kapasitas Sirkulasi 
Luas 

Ruang 

Ruang ketua 

yayasan dan 

ruang tamu 

1 ruang 

1 orang 
dan 6 
orang 
tamu 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
ketua yayasan 
dan wakil ketua 
yayasan yaitu 
28,8 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
86,4 m2 

Ruang wakil 

ketua yayasan 
1 ruang 1 orang 

Ruang rapat 1 ruang 16 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
rapat yaitu 
47,5 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

142,5 m2 

Ruang kerja 

administrasida
1 ruang 2 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 

Total luas 
ruang dan 
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n ruang 

arsip/penyimp

anan 

50% dari 
besaran ruang 
administrasi 
yaitu 
12,15 m2 

sirkulasi 
antar ruang 

adalah 
36,5 m2 

Ruang kerja 

bendahara 
1 ruang 2 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
bendahara dan 
dana yaitu 
15,3 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
46 m2 

Ruang kerja 

bagian dana 
1 ruang 1 orang 

Ruang 

pengurus 

bagian 

pendidikan 

1 ruang 1 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
pendidikan yaitu 
5,1 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
15,3 m2 

Ruang 

pengurus 

bagian humas 

1 ruang 1 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
humas yaitu 
5,1 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
15,3 m2 

Ruang 

pengurus 

bagian sosial 

1 ruang 1 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus sosial 
yaitu 
5,1 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
15,3 m2 

Ruang 

pengurus 

bagian 

rehabilitasi 

medik 

1 ruang 1 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
rehabilitasi 
medik yaitu 
5,1 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
15,3 m2 
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Ruang 

pengurus 

bagian 

organisasi 

1 ruang 1 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
organisasi yaitu 
5,1 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
15,3 m2 

Ruang 

pengurus 

bagian 

maintenance 

1 ruang 1 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
maintenance 
yaitu 
5,1 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
15,3 m2 

TOTAL LUAS FASILITAS AKTIVITAS KANTOR 
PENGELOLA YAYASAN DAN SIRKULASINYA 

403,2 m2 

 

Pogram Aktivitas Pengelola SDLB C 

Program Aktivitas Pengelola SDLB C hasil dari analisis besaran 

ruang terlihat pada tabel 36. 

Tabel 36. Program Rangkuman Besaran Ruang Aktivitas Pengelola SDLB 
C. 
Sumber: Analisis Pribadi 

Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang 

Kapasitas Sirkulasi 
Luas 

Ruang 

Ruang kepala 

sekolah luar 

biasa bagian C 

dan ruang 

tamu 

1 ruang 
1 orang 
dan 6 

orang tamu 

Sirkulasi antar 
ruang: 

50% dari 
besaran ruang 
ketua yayasan 
dan wakil ketua 
yayasan yaitu 

28,8 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
86,4 m2 

Ruang wakil 

kepala sekolah 

luar biasa 

bagian C (bisa 

menjadi satu 

dengan ruang 

1 ruang 1 orang 
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kepala SDLB 

C) 

 

Ruang rapat 1 ruang 16 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
rapat yaitu 
47,5 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

142,5 m2 

Ruang 

pengurus 

bagian sarana 

SDLB C 

1 ruang 1 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
sarana yaitu 
5,1 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
15,3 m2 

Ruang 

pengurus 

bagian 

kurikulum 

SDLB C 

 

1 ruang 1 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
kurikulum yaitu 
5,1 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
15,3 m2 

Ruang 

pengurus 

bagian 

kesiswaan 

SDLB C 

1 ruang 1 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
kesiswaan yaitu 
5,1 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
15,3 m2 

Ruang 

pengurus 

bagian 

administrasi / 

tata usaha 

1 ruang 2 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
administrasi 
yaitu 
12,15 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
36,5 m2 

TOTAL LUAS FASILITAS AKTIVITAS KANTOR 
PENGELOLA SDLB C DAN SIRKULASINYA 

311,3 m2 
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Pogram Aktivitas Servis 

Program Aktivitas Servis hasil dari analisis besaran ruang terlihat 

pada tabel 37. 

Tabel 37. Program Rangkuman Besaran Ruang Aktivitas ServisSDLB C 
Sumber: Analisis Pribadi 

Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang 

Kapasitas Sirkulasi 
Luas 

Ruang 

Ruang staff 
maintenance 

1 ruang 2 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
maintenance 
yaitu 
10,2 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
30,6 m2 

Ruang staff 
kebersihan 

1 ruang 4 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
staff kebersihan 
yaitu 
12,5 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
37,5 m2 

Ruang 

keamanan, 

CCTV 

1 ruang 2 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
keamanan yaitu 
10,1 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
30,3 m2 

Gudang 

peralatan 

perawatan 

bangunan 

1 ruang 10 alat 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
gudang 
peralatan yaitu 
42 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
126 m2 

Gudang 

penyimpanan 

pakaian dan 

1 ruang 
3 rak 

ukuran 5,7 
x 2 m, 1 

Sirkulasi antar 
ruang: 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 
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barang rak 8 m x 2 
m dan 1 

rak 6,2 m x 
2 m 

50% dari 
besaran ruang 
gudang barang 
yaitu 
42 m2 
 

antar ruang 
adalah 
126 m2 

Gudang 

makanan 
1 ruang 

2 rak 
ukuran 5,7 

x 2 m, 1 
rak 8 m x 2 

m dan 1 
rak 6,2 m x 

2 m 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
gudang 
makanan yaitu 
42 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
126 m2 

Ruang istirahat 

staff  
1 ruang 45 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
maintenance 
yaitu 
108 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
324 m2 

Ruang 

sampah 
1 ruang 

2 bak 
sampah 

Sirkulasi antar 
ruang: 
100% dari 
besaran ruang 
pengurus 
maintenance 
yaitu 
60 m2 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
120 m2 

Toilet difabel 2 ruang 

1 orang 
difabel 

memakai 
kursi roda 

Sirkulasi antar 
ruang: 
100% dari 
besaran ruang 
toilet difabel 
yaitu 
12,2 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
24,4 m2 

Toilet pria 2 ruang 

2 orang 
dalam 

ruang WC, 
4 orang di 

area 
urinoir, 3 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

28,5 m2 x 2: 
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orang di 
area 

wastafel 

maintenance 
yaitu 
9,5 m2 
 

57 m2 

Toilet wanita 2 ruang 

4 orang 
dalam 

ruang WC, 
3 orang di 

area 
wastafel 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
maintenance 
yaitu 
10,8 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

32,3 m2 x 2: 
64,6 m2 

Toilet anak 

laki-laki 
2 ruang 

2 orang 
dalam 

ruang WC, 
4 orang di 

area 
urinoir, 3 
orang di 

area 
wastafel  

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
maintenance 
yaitu 
9,5 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

28,5 m2 x 2: 
57 m2 

Toilet anak 

perempuan 
2 ruang 

4 orang 
dalam 

ruang WC, 
3 orang di 

area 
wastafel 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
maintenance 
yaitu 
10,8 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 

32,3 m2 x 2: 
64,6 m2 

Dapur  1 ruang 4 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
100% dari 
besaran ruang 
pengurus 
maintenance 
yaitu 
45,5 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
91 m2 

Ruang Genset 1 ruang 

2 mesin 
genset + 

panel 
kontrol 

Sirkulasi antar 
ruang: 
100% dari 
besaran ruang 
pengurus 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
104 m2 
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maintenance 
yaitu 
52 m2 
 

Ruang Pompa 1 ruang 

3 mesin 
pompa + 

panel 
kontrol 

Sirkulasi antar 
ruang: 
100% dari 
besaran ruang 
pengurus 
maintenance 
yaitu 
40 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
80 m2 

Ruang Listrik 1 ruang 
2 buah 

panel listrik 

Sirkulasi antar 
ruang: 
100% dari 
besaran ruang 
listrik yaitu 1,22 
m2 

 

 
Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
3 m2 

Ruang 
Satpam, staff 
parkir 

2 ruang 4 orang 

Sirkulasi antar 
ruang: 
50% dari 
besaran ruang 
pengurus 
maintenance 
yaitu 
9 m2 
 

Total luas 
ruang dan 
sirkulasi 

antar ruang 
adalah 
27 m2 

TOTAL LUAS FASILITAS AKTIVITAS SERVIS DAN 
SIRKULASINYA 

1493 m2 
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Rekapitulasi Pogram Aktivitas Besaran Ruang 

Rekapitulasi luas program besaran ruang hasil dari analisis 

besaran ruang bab III terlihat pada tabel 38. 

Tabel 38. Program Rangkuman Luas Besaran Ruang SDLB C 
Sumber: Analisis Pribadi 

Area SDLB C Total Luas Ruangan dan Sirkulasi 

Area Aktivitas Utama 4283,5 m2 

Area Aktivitas Penunjang 2476,8 m2 

Area Pengelola Yayasan 403,2 m2 

Area Pengelola SDLB C 311,3 m2 

Area Servis SDLB C 1493 m2 

Area Parkir SDLB C 2703 m2 

Total Luas Bangunan 
Dan Ruang Luar 

Bangunan 
11,670,8 m2 

 

4.3.2 Program Sistem Struktur 

Pemilihan struktur dan material bangunan disesuaikan dengan 

rancangan tingkat bangunan dan kondisi lingkungan sekitar area tapak 

SDLB C terlihat pada tabel 39. 
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Tabel 39. Program Rangkuman Besaran Ruang Aktivitas Utama SDLB C 
Sumber: Analisis Pribadi 

SISTEM STRUKTUR 

Struktur bagian bawah  

Pondasi 

Pondasi beton 
Berupa footplat karena 

sigma tanah sudah stabil 

Pondasi batu kali 
Berupa pondasi dari 
pecahan batu kali 

Struktur bagian tengah  

 

 

 

Dinding / Pengisi  

 

 

Partisi 
Bahan yang praktis, dan 

mudah dipindahkan 

Dinding batu bata 
Bahan lokal dan mudah 

untuk mengolahnya 

Dinding precast 
beton ringan 

Bahan kuat dan ringan 

Struktur atas  

Atap 

Genteng 
Bahan lokal dan mudah 

didapat 

Tegola 
Bahan yang cepat pasang, 

menarik dan anti air  

Rangka baja 
Rangka yang anti karat, 

ringan 

Rangka kayu, truss  
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4.3.3 Program Sistem Utilitas 

Berbagai program sistem sistem utilitas yang dipakai dalam 

Sekolah Dasar Luar Biasa Bagian C di Semarang. 

● Energi listrik pada SDLB C didapatkan dari PLN, perlu dipersiapkan 

juga generator listrik darurat dan photovoltaic. 

● Suplai air selain berasal dari pipa PDAM, juga pelu dibuat suatu sumur 

artetis untuk kebutuhan darurat. 

● Kebutuhan memasak tidak hanya mengandalkan gas elpiji tetapi juga 

dengan listrik / biogas. 

● Penghawaaan dengan sistem pasif yaitu penghawaan alami dengan 

cross ventilasi dan pemanfaatan penghijauan untuk menciptakan 

pembayangan, menambah kadar oksigen sehingga ruang dalam lebih 

sejuk. Sedangkan penghawaan buatan aktif AC hanya dipasang di 

tempat-tempat yang sangat membutuhkan misalnya di tempat 

penyimpanan pangan atau obat (steril), kantor. Selain itu penggunaan 

kipas angin lebih menghemat energi.  

● Teknologi pemadam kebakaran yang sesuai dengan projek adalah 

pemadam api ringan, sprinkler dan alternatif lainya adalah dengan alat 

pemadam api ringan (APAR) yang disesuaikan dengan resiko 

kebakaran ruang dengan tipe APAR yang dipergunakan.  

● Teknologi keamanan yang diperlukan di kompleks SDLB C adalah 

CCTV indoor maupun outdoor untuk memonitor segala kegiatan dalam 

SDLB C sehingga meminimalisir tindak kejahatan.  



241 
 

● Penyediaan fasilitas di kompleks SDLB C yang ramah anak dan ramah 

difabel. 

4.3.4 Program Lokasi dan Tapak 

Tapak berlokasi di jalan S. Parman, Kecamatan Gajahmungkur, 

Kota Semarang. Lokasi tapak memiliki jangkauan fasilitas penting yang 

strategis baik dari fasilitas kesehatan, pangan, ibadah dan lain-lain. 

Keadaan eksisting tapak merupakan lahan kosong, sehingga kontur tapak 

relatif datar dan cocok digunakan untuk mendirikan sekolah dasar luar biasa 

untuk anak-anak tunagrahita. 

 

Gambar 56. Peta Tapak Terpilih 
Sumber: Analisis Pribadi 

 

Luas Tapak  : 14.100 m2 

Topografi  : Terdapat beberapa kontur 
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Bangunan eksisting pada tapak terpilih merupakan area 

pendidikan dan permukiman.  Tapak memiliki area strategis, karena dekat 

dengan pusat kota, fasilitas umum yang memadai dan juga aksesibilitas 

jalan yang leluasa untuk 2 arah jalur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


