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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra  

Pada citra arsitektur yang ditampilkan pada bangunan Sekolah 

Inklusi dan Pusat terapi ini adalah untuk menunjukan kepada orang 

yang awam yang telah menilai secara salah sebuah sekolah inklusi 

dan pusat terapi anak berkebutuhan khusus, dimana dianggap tidak 

memiliki fasilitas yang memadahi, menakutkan, serta sama seperti 

bangunan lainnya. 

Pengolahan pada bentuk fasad dan eksterior bangunan yang 

minimalis dan menggunakan warna yang memberikan kesan ceria, 

akan mengubah pola pikir seseorang tentang Sekolah Inklusi dan 

Pusat Terapi Anak Berkebutuhan Khusus, serta dapat memerbikan 

ciri khas pada bangunan yang menjadi eye catcher.  

Implementasi desain yang diterapkan pada desain interior pada 

bangunan, sangat berperngaruh dengan karakteristik anak 

berkebutuhan khusus yang memperhatikan di sisi keamanan dan 

pengaturan ruang yang sesuai dengan program ruang yang sudah 

dibuat, untuk menjaga konsentrasi anak saat belajar, terapi atau 

bermain. Serta memberikan keluasan pada anak saat melakukan 
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aktivitas. Dalam aspek pencahayaan dan warna, bangunan ini 

menggunakan pencahayaan dari pencahayaan yang alami dan 

warna yang membuat anak anak menjadi lebih tenang dan tidak 

merasa terancam atau merasa tertekan saat berada di dalam 

ruangan. Untuk pencahayaan digunakan juga pencahayaan buatan 

yang dapat memicu dampak positif pada psikologis anak.  

4.1.2. Aspek Fungsi 

Bangunan ini memiliki fungsii sebagai sekolah yang menampung 

baik anak normal atau anak dengan berkebutuhan khusus, maka 

sekolah ini disebut sebagai sekolah inklusi. Banguanan ini juga 

memiliki fungsi sebagai wadah untuk tempat terapi anak-anak 

dengan kelainan fungsional atau gangguan perkembangan yang 

biasanya disebut dengan anak dengan kebutuhan khusus. Kegiatan 

yang akan berlangsung dalam bangunan ini adalah adanya proses 

belajar mengajar, dan terapi dengan skala anak dengan kebutuhan 

khusus yang berada di semarang. Suasana yang akan tercipta pada 

bangunan ini adalah suasana yang tenang, sejuk dan jauh dari 

keramaian kota, dimana suasana tersebut sangat membantu 

psikologis anak dan memberikan efek positif kepada anak. Serta 

diberikannya fasilitas yang memadahi untuk anak-anak, agar 

memiliki kenyamanan selama berada dalam bangunan tersebut. 
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4.2. Tujuan Perancangan, faktor yang menjadi penentu 

perancangan, dan persyaratan perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan  

Tujuan perancangan pada Sekolah Inklusi dan Pusat Terapi Anak 

Berkebutuhan Khusus adalah :  

1. Memberikan respon terhadap sarana dan prasarana yang 

diperuntukan kepada anak berkebutuhan khusus yang dikira 

terasa kurang sebanding dengan penderita anak berkebutuhan 

khusus di Semarang 

2. Memberikan dan meningkatkan fasilitas khusus pendidikan yang 

berbasis inklusi untuk memakukan program pemerintah. 

3. Merancang bangunan dengan sistem keamanan yang layak dan 

pantas untuk diberikan atau digunakan oleh anak berkebutuhan 

khusus  

4. Memberikan edukasi atau pendidikan untuk anak berkebutuhan 

khusus yang akan menjadi bekal untuk anak dikemudian hari, 

dahn diharapkan dapat membantu anak berkebutuhan khusus 

untuk dapat mengurus dirinya sendiri dan mengembangkan bakat 

anak sesuai dengan kemampuan bidangnya. 

 

 

 



 

257 
 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan (design determinant) 

a. Faktor Lingkungan  

Pada bangunan ini,lingkungan sangat berpengaruh pada 

aktivitas dan kelangsungan bangunan, dimana 

lingkungan untuk anak berkebutuhan khusus harus 

memberikan rasa yang tenang dan aman dalam proses 

belajar dan terapi mereka. Apabila lingkungan bangunan 

telah diterima oleh anak anak, maka merka akan merasa 

nyaman dan senang untuk melakukan kegiatan 

dialamnya, dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. 

b. Persyaratan bangunan dan ruang  

Persyaratan rang didapatkan dengan menggunakan 

standart edukasi atau pendidikan untuk anak 

berkebutuhan khusus yang telah dikeluarkan dengan 

dinas pendidikan dan juga sudah didukung dengan studi 

banding atau studi proyek sejenis dengan dilakukannya 

sebuah analisis yang sesuai dengan aktivitas dan perilaku 

penghuni. Maka dari itu perencanaan ruang akan 

disesuaikan dengan kenyamanandan kebutuhan 

pengguna. 

c. Kenyamanan dan keamanan  

Keamanan dan kenyamanan pada bangunan akan terlihat 
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dari persediaan fasilitas prasaranan keamanan seperti 

sprinkler smockedetector, dan hydrant, serta adanya 

akses yang memadahi untuk jalur pemadam kebakaran. 

Bangunan ini juga dilengkapi dengan sieam CCTV yang 

diawasi oleh staff keamanan. 

d. Peraturan  

Bangunan ini mengikuti regulasi dan peraturan 

pemerintah yang sudah dijelaskan  tentang tata ruang 

kota, koefisien dasar bangunan, koefisian lantai 

bangunan, garis sempadan bangunan dan ruang terbuka 

hijau lainnya.  

4.2.3. Faktor persyaratan perangcangan (design requirement) 

a.  Persyaratan arsitektural  

 

 Massa bangunan harus diperhatikan orientasi 

peletakannya pada tapak, berdasarkan dengan 

datangnnya sinar matahari. 

 Desain yang ada pada bangunan memberikan kesan 

komplek dan sangat berhubungan erat dengan 

keterkaitan antar massanya. 

 Adanya ruang terbuka hijau yang baik untuk healing 
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environment/space, serta dapat memberikan atau 

membentuk iklim mikro dalam suatu tempat sebagai 

penambah oksigen pada lingkungan. 

 Bangunan yang digunakan adalah bangunan yang 

dapat memberikan kesan semangat kepada 

penggunannya terutama kepada anak anak 

berkebutuhan khusus yang ada, maupun para 

pengelola dan pengajar. 

b. Persyaratan bangunan  

 Menggunakan transportasi vertikal berupa tangga dan 

ramp, khusus ramp akan digunakan pada daerah anak 

anak, untuk memberikan keamanan. 

 Mengurangi adanya sudut pada kolom bangunan, 

apabila ada sebuah sudut maka harus dilindungi 

dengan bantalan, namun lebih dianjurkan 

menggunakan kolom bulat. 

 Material yang digunakkan merupakan material yang 

mudah perawatannya dan tahan api. 

 Struktur yang ada pada bangunan digunakan untuk 

menopang 2 lantai dan memberikan keamanan 

terhadap penghuninya. 
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c. Persyaratan Lingkungan 

 Lokasi yang ada dalam projek memiliki fasilitas yang 

memadahi sebagai kegiatan yang menunjang 

 Meminimalisir terjadinya kerusakan pada lingkungan 

sekitar 

 Mengatur penggunaan hard material dan soft material, 

dimana soft material lebih digunakan agar dapat 

menjadi area peresapan 

 Memperbanyak area terbuka hijau yang menjadi area 

yang menghasilkan udara sehat untuk bangunan 

 Lebih mengutamakan area perumahan yang terasa 

lebih aman dan tenang, serta dapat menjadi proses 

pembelajaran anak anak. 

4.3. Program Arsitektural 

4.3.1. Program Kegiatan  

Besaran Ruang  
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Tabel 45 : jumlah besaran ruang  
Sumber :analis pribadi  
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KDB maksimum 40%, KLB maksimum 2, KDH minimum 25%, 

GSB 28 m 

Yang direncanakan pada bangunan Sekolah Inklusi dan Pusat 

Terapi Anak Berkebutuhan Khusus, bahwa projek ini memiliki 

2 lantai, bangunan edukasi dan pusat terapi berada pada 

lantai 1, dan untuk pengelola dan penunjang sebagian berada 

pada lantai 1 dan sisanya pada lantai 2. Dengan presentasi 

besar lantai sebesar 70% pada lantai 1 dan 30 % pada lantai 

2. Maka ditemukan perolehan perhitungan sebagai berikut : 
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a. Luas Lantai dasar 

= 70 % x Luas pada bangunan  

= 70 % x 3257,52 

= 2280,26 m2 

a. Kebutuhan Lahan  

= Luas Lantai dasar :KDB 

= 2280,26 m2  : 40% 

= 5700,66 m2 

b. Luas ruang terbuka 

= Luas kebutuhan tapak – luas lantai dasar 

= 5700,66 m2 – 2280,26 m2 

= 3420,4 m2 

c. Luas ruang terbuka hijau 

= 25% x Luas ruang terbuka hijau  

= 25% x 3420,4 m2 

= 855,1 m2 

d. Total Luas kebutuhan tapak  

= Luas lantai dasar + Luas Outdoor + lahan parkir + ruang 

terbuka 
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= 2280,26 m2  + 394,9 m2 + 2392 m² + 3420,4 m² 

= 8487,56 m2 

 

4.3.2. Sistem struktur dan enclosure 

Tabel 46: sistem struktur dan enclousure 
Sumber : analisa pribadi  

 

 

 

STRUKTUR 

Struktur menggunakan sistem kolom, balok dan plat lantai dengan sistem 
rangka. Dengan kelebihan mudah dalam pemasangan. 

KONSTRUKSI 

PONDASI 

Pondasi yang digunakan adalah foot plat dengan alasan bangunan 2 lantai. 

Untuk bangunan dengan 1 lantai menggunakan pondasi batu kali. Dikarenakan 

kategori low rise adalah pilihan tepat untuk anak berkebutuhan khusus 

dengan posisi anak di lantai 1 dan pengelola di lantai 2. 

ATAP 

Untuk sistem atap menggunakan space truss dengan fleksibilitas yang tinggi 

sehingga dapat menyesuaikan bentuk dan juga menggunakan struktur baja 

ringan. 

PELINGKUP 

LANTAI 

Penutup lantai yang digunakan adalah marmer (hall), keramik tekstur (wc anak 

Berkebutuhan khusus), keramik (kelas, ruang kerja, loby), parquet (area 

bermain anak) dan karpet (kelas music ) 

DINDING 

Dinding menggunakan batu bata , partisi ruang kerja dapat menggunakan 

gypsum, ACP dapat digunakan pada pelingkup ruang luar untuk sisi tertentu 

dan karpet digunakan pada dinding kelas music untuk meredam suara. 

PLAFON 

Plafon menggunakan gypsum dengan alasan gypsum dapat menyesuaikan 

berdasarkan dengan tingkat kebutuhan dan polyvinyl untuk ruang yang kedap 

suara seperti ruang musik. 

PENUTUP ATAP 

Penutup atap menggunakan bitumen, untuk drop off dapat menggunakan 

polycarbonate. 
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4.3.3. Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

a. Pencahayaan  

pada pencahayaan yang alami, berupa jendela baik jendela mati 

atau jenda buka, dan digunakan juga sistem tabung cahaya untuk 

memasukan cahaya matahari ketengah ruangan . 

pencahayaan buatan yang akan digunakan adalah general light 

untuk daerah umum dan publik, namun menggunakan lampu pijar 

untuk tempat terapi, dikarenakan lampu neon dapat membuat anak 

berekebutuhan khusus mearasa terancam dan tertekan. 

b. Penghawaan  

Pengahawaan yang diguanakan secara alami adalah dengan 

menggunakan ventilasi silang berupa bukaan dan adanya taman 

kering dalam bangunan untuk memberkan asupan oksigen lebih 

kedalam bangunan. 

Penghawaan buatan dengan menggunakan: 

 AC split pada setiap ruangan berdasarkan kebutuhan 

ruangnnya 

 Exhaust fan digunakkan pada kamar mandi, dapur dan tempat 

servis lainnya 

 Standing AC yang digunakan untuk hall, yang berguna untuk 
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kebutuhan tertentu. 

 

4.3.4. Sistem Utilitas  

a. Sistem Distribusi Air  Bersih  

 Air bersih yang digunakan berasal dari  sumur artetis yang didukung 

dengan menggunakan rainwater harvesting, digunakakannya sistem 

tersebut untuk mengurangi banyaknya pengeluaran yang 

dikeluarkan oleh bangunan ini. 

  Kebutuhan air bersih yang diperuntukkan untuk gedung 

pendidikan adalah 10 liter/kursi dalam satu hari (SNI). Dimana 

pengunjung total gedung adalah sebanyak 365 orang dalam sehari. 

Kebutuhan air bersih yang diperuntukkan untuk pengelola dalam 

suatu kantor adalah 10 liter/pegwai (SNI). Dimana jumlah dari 

pengelola sendiri adalah sebanyak 101 orang. Analisis kebutuhan ar 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

Q = n x kebutuhan air per hari Keterangan : 

Q = Kebutuhan air bersih rata-rata per hari (liter/ hari)  

n = Jumlah pengunjung dalam satu hari 

Perhitungan : 
 
Qtotal = Q pengunjung + Q pengelola 
 

Qtotal = (365 orang x 10 liter) + (101 orang x 10 liter)  

Qtotal= 4660 liter / hari 
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 Kebutuhan air diasumsikan bertambah sebesar 20 %, dimana 

mengatasi hal hal kebocoran dan lain lain dengan menggunakan 

perhitungan sebagai berikut : 

 

Untuk kebutuhan terhadap pemadam kebakaran diasumsikan 

bahwa air yang dibutuhkan sebanyak 30 %. Maka perhitungannya 

akan menjadi sebagai berikut : 
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b. Sistem Pengolahan Limbah  

 Limbah dibedakan menjdai cair dan padat. 

 Pada limbah padat akan dialirkan menuju ke septictank 

 

 

  

 

 

 

Untuk limbah cair akan diolah melalui bak kontrol yang akan 

berakhir di saluran kota. 

1. Limbah cair akan dimasukkan ke bak kontrol dan di filter melalui 

TOILET 

SEPTICTANK PENGENDAPAN FILTER 

RESAPAN 
Gambar 145 :skema sistem pengolahan limbah  
Sumber :analisa pribadi  



 

269 
 

batu kerikil dan ijuk, kemudian akan disalurkan menuju saluran 

kota. 

 

 

Gambar 146 : sistem pengolahan limbah cair  
Sumber : http://www.kelair.bppt.go.id 

 

c. Manajemen sampah 

Sampah yang dihasilkan pada bangunan ini akan dibedakan menurut 

jenis sampahnya, yaitu sampah organik yang dapat didaur ulang, 

sampah anorganik yang akan di kumpulkan juga, serta sampah obat 

yang akan dibakar atau ditanam. 

d. Sistem kebakaran 

Adanya penanggulangan yang pasif dan aktif  
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Pada penanggulangan pasif : 

 Tangga darurat 

Tangga yang memiliki akses menuju luar bangunan, dan diletakkan 

ditempat yang pencapaiannya mudah. 

 Sprinkler dan smoke detector 

Smoke detector digunakan untuk memberikan peringatan jika 

dalam bangunan tersebut terdapat asap. Sprinkler merupakan alat 

untuk mengeluarkan air sesaat setelah sensor asap pecah, yang 

digunakan untuk memadamkan api  

Perhitungan sprinkler yang ada adalah sebagai berikut : 

 

 APAR ( Alat Pemadam Api Ringan ) 

Alat ini berbentuk tabung yang akan berfungsi untuk memadamkan 
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api dengan menggunakan gas nitrogen yang berada didalamnya. 

Alat ini akan diletakkan di area yang memiliki rawan kebakaran. 

 Hydrant 

Hydrant yang berada dalam bangunan akan diletakkan antar 

hydrant sejauh 35 m dengan memiliki panjang selang sebesar 30 

m. untuk daerah luar bangunan biasanya diletakkan pada 

perkarangan,untuk menghindari terjadinnya kebakaran pada 

tanaman. 

e. Sistem Telekomunikasi  

Sistem komunikasi akan berasal dari Telkom, yang setelah itu akan 

disalurkan melalui modem dan menuju operasional untuk tiap tiap 

kebutuhan . 

f. Elektrikal  

Listrik yang berasal dari Pln akan di terukan menuju ke main panel 

yang akan diteruskan kembali ke ruan ruang. 

g. Sistem Transportasi Vertikal 

Tangga : diletakkan di ruangan publik yang akan digunakan oleh 

pengelola atau pengajar  

Ramp : akan digunakan untuk anak anak agar menjaga keamanan 

anak. 

h. Sistem keamanan  
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Menggunakan cctv untuk memantau ruangan, serta menggunakan 

bantuan security atau satpam untuk mengecek atau mengontrol 

bangunan pada pagi hingga malam hari. Untuk keamanan 

bangunan, akan digunakannya penangkal petir yang beradiu 50 -

150m 

4.3.5. Sistem Teknologi  

Dengan menggunakan solar panel, rain harvesting, dan grey water 

serta teknologi lainnya yang sudah dijelaskan pada sistem 

pemanfaatan teknologi pada sub bab 3.2.4.  Dapat terhitung jumlah 

teknologi dan efisiensi energy yang telah diperoleh melalui aplikasi 

edgebuilding.com sebagai berikut  
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Dan result  yang didapatkan sebagai berikut  
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Melalui aplikasi ini akan didapatkan sertifikat green building dan 

bangunan ramah lingkungan, serta dapat jelas terlihat bahwa  

Efisiensi energi menggunakan solar panel, cladding, natural 

ventilation pada koridor dan beberapa kelas, energy saving light 

internal atau eksternal berupa LED, dan sensor lampu pada ruangan, 

dapat memberikan saving energy sebesar : 50,8 % 

Efisiensi air dengan menggunakan rain harvesting, grey dan black 

water treatment,dual flush, water efficient untuk keran, flush, urinal, 

dan penutup atap kolam renang, dapat memberikan saving water 

sebesar : 70,64% 

Efisiensi material sebesar : 26,77% 

 tanpa adanya pemasukan modal dari biaya uang gedung dan uang 

sekolah anak anak, bangunan ini akan dapat “balik modal” dalam sisi 

efisiensi energi, air, material selama 11,5 tahun. 
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4.3.6. Program lokasi dan tapak  

Tapak yang terpilih adalah Jl. Perkebunan pesantren, kecamatan 

mijen yang memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Berada pada daerah tapak yang landai  

2. Berada pada dataran tinggi di semarang yang memiliki temperatur 

udara rendah. 

3. Memiliki susasana lingkungan tenang 

4. Dekat dengan beberapa fasilitas umum (gereja, masjid,supermarket) 

 

Untuk pemilihan tanaman pada lahan terbuka hijau di Skeolah Inklusi 

dan Pusat Terapi Anak Berkebutuhan khusus, akan dipilih tanaman 

yang cukup rindah untuk peneduh dan beberapa tanaman hias untuk 

memberikan suasana meneduhkan dan memulihkan. 

Tabel 47 : Jeni Tanaman  
Sumber : analisa pribadi 

No. Jenis tanaman Deskripsi 

Tanaman peneduh 

1. Pohon ketapang mini 

 
 
 

Pohon peneduh dengan 
ukuran daun yang kecil 
sehingga mudah untuk 
disapu. 
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2. Pucuk merah 
 

 

Pohon peneduh yang juga 
menjadi estetika. 

3. Pohon tabebuya 

 

Pohon peneduh yang juga 
menjadi estetika. 

Tanaman buah 

1. Pohon srikaya 

 

Pohon yang berbuah 
sepanjang tahun, mudah 
perawatan, pohonnya rendah 
sehingga mudah untuk 
memanen hasil buah. 

2. Pohon sawo 
 

 

Pohon yang berbuah 
sepanjang tahun, mudah 
perawatan, pohonnya rendah 
sehingga mudah untuk 
memanen hasil buah. 
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3. Pohon belimbing 
 

 
 

Pohon yang berbuah 
sepanjang tahun, mudah 
perawatan, pohonnya rendah 
sehingga mudah untuk 
memanen hasil buah. 

4. Pohon jeruk pamelo 
 

 
 

Pohon yang berbuah 
sepanjang tahun, mudah 
perawatan, pohonnya rendah 
sehingga mudah untuk 
memanen hasil buah. 

Sayur - sayuran 

1. Kucai 
 

 
 

Tumbuh sepanjang tahun, 
Cepat pertumbuhannya 
kembali. 



 

278 
 

2. Kangkung air 
 
 

 

Tumbuh sepanjang tahun, 
Cepat pertumbuhannya 
kembali. 

3. Kailan 
 

 
 

Tumbuh sepanjang tahun, 
Cepat pertumbuhannya 
kembali. 

4. Bayam 
 

 

Tumbuh sepanjang tahun, 
Cepat pertumbuhannya 
kembali. 

Bunga & semak 
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1. Bunga lavender 

 
 

Memiliki aroma yang 
menenangkan dan dapat 
mengusir nyamuk. 

2. Snake plant 
 

 
 

Memiliki kemampuan untuk 
menyerap formaldehida, 
nitrogen oksida dan berbagai 
bahan kimia lain yang hadir di 
udara. Satu tanaman dewasa 
berdaun 4/5 helai dapat 
menyegarkan kembali udara 

dalam ruangan seluas 20 m2. 
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3. Palem bamboo 
 
 

 

Merupakan tanaman yang 
dapat menghilangkan 
formaldehida dari udara. 
Palm Bambu juga diketahui 
dapat mengurangi logam 
berat dari udara. 

 
 
 

4. Bougenville rambat 
 

 

Alternatif tanaman hias. 

5. Dedaunan puring 
 

 

Alternatif tanaman hias. 

Soft material 
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1. Rumput gajah mini 
 

 

Mudah tumbuh pada kondisi 
apapun juga. 

2. Tanaman kacangan 
 

 

Alternatif soft material 
dengan nilai estetis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


