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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra / Performance Arsitektural 

Citra yang ingin ditampilkan pada projek “Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan” di Semarang ini 

adalah bangunan edukasi khusus milik pemerintah, namun tetap 

menampilkan kepedulian terhadap lingkungan dan penghuni. Kesan dan 

pesan yang ingin disampaikan diwujudkan melalui citra teknis dan citra 

visual pada bangunan. Citra arsitektural yang  ingin disampaikan yakni 

bagaimana bangunan dapat memberikan kesan yang positif saat pengguna 

berada di sekitar atau didalam bangunan. Kesan arsitektural yang muncul 

dari hal fisik yang dapat ditelaah pengguna bangunan seperti penggunaan 

material yang ekologis, menganut karakter arsitektur lokal, hemat energi, 

dan berkonsep hijau / green. 

4.1.2. Aspek Fungsi 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan berfungsi sebagai bangunan pendidikan khusus yang 

mewadahi kegiatan pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran 

dan penyelamatan. Pada bangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdapat berbagai fasilitas 

guna menunjang kegiatan pendidikan seperti kelas, perpustakaan dan juga 

fasilitas simulasi. Fasilitas simulasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
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Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan juga memberikan edukasi 

berupa pelatihan nyata, sehingga peserta diklat mampu memahami cara-

cara penggulangan dan penyelamatan dengan baik dan benar. Kegiatan 

simulasi dilengkapi berbagai sarana untuk menampilkan kejadian secara 

riil, dengan menggunakan perabot dengan bahan khusus. 

4.1.3. Aspek Teknologi 

Secara arsitektural, bangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menggunakan teknologi 

gas untuk fasilitas simulasinya, berbeda dengan beberapa Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 

di Indonesia yang masih menggunakan solar sebagai bahan bakar. 

Teknologi simulasi yang menggunakan bahan bakar gas dinilai lebih ramah 

lingkungan dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar solar. Sebab 

asap yang dihasilkan oleh pembakaran gas jauh lebih sedikit dibandingkan 

dengan yang dihasilkan oleh pembakaran solar. 

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan, 

serta menunjang konsep Green Building, berbagai teknologi seperti 

photovoltaic dan rain water harvesting diaplikasikan pada bangunan. 
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4.2. Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan ini dibangun sebagai sarana pendidikan khusus yang ada di 

Kota Semarang, Jawa Tengah dengan tujuan sebagai berikut : 

 Menciptakan sebuah sarana pendidikan khusus penanganan 

kebakaran dan penyelamatan yang saat ini belum ada di Kota 

Semarang 

 Memperkenalkan dan menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan 

penyelamatan 

 Menciptakan bangunan pemerintah yang ramah terhadap lingkungan 

dan ramah terhadap penghuni 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

Dalam melakukan perancangan bangunan Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi perancangan yakni : 

a. Aktivitas pelaku 

Aktivitas pelaku pada bangunan mempengaruhi bagaimana pola para 

pelaku menentukan sirkulasi dan tatanan ruang yang akan direncanakan. 
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b. Jadwal operasional 

Jadwal kegiatan mempengaruhi bagaimana arsitektur bangunan akan 

merespon keadaan siang dan malam yang mempengaruhi kenyamanan 

manusia yang sedang beraktivitas. 

c. Persyaratan ruang 

Ruang memiliki syarat dan spesifikasi arsitektural yang harus dipenuhi 

untuk mengoptimalkan fungsi ruangan tersebut bagi para penggunanya.  

d. Kondisi, potensi, dan kendala pada tapak 

Siasat terhadap kondisi eksisting tapak merupakan langkah yang 

harus dilakukan saat perencanaan untuk merespon potensi dan kendala 

yang mempengaruhi fisika bangunan. 

e. Tema perancangan 

Penekanan desain yang ditentukan oleh si perancang akan 

mempengaruhi bagaimana karakter bangunan mampu dikenali dan 

menjalankan perannya dengan baik sebagai fungsi bangunan pendidikan 

khusus. 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

Persyaratan desain pada projek Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini meliputi persyaratan 

desain arsitektural, bangunan, dan lingkungan.  
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4.2.3.1. Persyaratan Arsitektural 

 Bangunan harus mampu menampilkan citra yang sesuai dengan fungsi 

dari bangunan yakni Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan 

Kebakaran dan Penyelamatan. 

 Penataan ruang dan lingkungan yang ada pada area Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan harus 

saling berintegrasi satu dengan lainnya. 

 Konsep arsitektural pada bangunan yang berupa Green Building 

diterapkan dengan baik dan benar, sehingga mampu mengurangi 

dampak negative pada lingkungan 

4.2.3.2. Persyaratan Bangunan 

 Kaya akan pencahayaan alami guna menunjang konsep utama yakni 

Green Building. 

 Terdapat penghawaan buatan pada beberapa ruangan guna memenuhi 

kebutuhan pelaku di dalamnya. 

 Terdapat berbagai alat kemanan untuk mencegah bahaya kebakaran 

yang mungkin ditimbulkan saat simulasi dan pelatihan berlangsung 

(seperti: APAR, Sprinkler, Hydrant, jalur evakuasi, tangga darurat). 

 Memiliki penyelesaian masalah penghawaan pada ruangan untuk 

mereduksi radiasi panas yang ditimbulkan saat simulasi dan pelatihan 

berlangsung (selain menggunakan penghawaan buatan). 

 Terdapat jaringan utilitas serta mekanikal elektrikal yang jelas dan 

terpisah dari jangkauan publik 
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 Memiliki penataan ruang hijau yang baik dan memenuhi syarat. 

4.2.3.3. Persyaratan Lingkungan 

 Lahan terpilih harus sesuai dengan persyaratan lokasi. 

 Diharapkan berada jauh dari permukiman penduduk, sehingga polusi 

yang ditimbulkan tidak mengganggu kenyamanan penduduk sekitar. 

 Memiliki jaringan utilitas yang baik dan lengkap, seperti jaringan air 

bersih PDAM, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Diharapkan terdapat 

sumur artetis guna memenuhi kebutuhan simulasi dan pelatihan. 

 Memiliki aksesibilitas jalan yang baik, sehingga dapat dijangkau 

denggan mudah oleh kendaraan, baik roda empat, roda dua, maupun 

mobil-mobil pemadam kebakaran. 

 Tidak pada jalur pesawat terbang. 

4.3. Program Arsitektur 

Tinjauan projek sejenis dilakukan pada bangunan-bangunan Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 

yang memiliki fasilitas serta pemenuhan persyaratan yang baik. 

4.3.1. Program Kegiatan dan Fasilitas 

Kegiatan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan 

Kebakaran dan Penyelamatan ini dikelompokkan menjadi 4 kriteria yakni ; 

kelompok kegiatan utama, kelompok kegiatan pelayanan publik, kelompok 

kegiatan pengelola, dan kelompok kegiatan penunjang. 
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Tabel 64 : Kelompok Kegiatan Utama 

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 

kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

kegiatan 

Pendidikan 

lisan 

Mendengarkan 

penjelasan, 

menanggapi 

pertanyaan, 

mengikuti tes 

Peserta 

(masyarakat 

umum / 

anggota 

damkar) 

R. Kelas 

R. Briefing 

Publik 

Mempersiapkan 

materi, 

presentasikan 

materi. 

Pengelola 

(staf 

instruktur) 

R. Instruktur 

R. Rapat 

R. Kelas 

R. Test 

R. Briefing 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018

Praktik 

Penanganan 

Kebakaran 

dan 

Penyelamatan 

Mendengarkan 

instruksi dan 

pengarahan, 

Melakukan 

pemanasan 

fisik, Melakukan 

Praktik 

Penanganan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 

Pengunjung 

(anak, 

remaja, 

dewasa) 

R. Briefing 

R. Simulasi 

R. Gym 

Running 

Track 

Fire Ground 

Rescue Pool 

Publik 

Mempersiapkan 

Peralatan untuk 

pelatihan, 

Memberi 

pengarahan 

kepada peserta, 

Mengawasi 

jalannya 

pelatihan 

Pengelola 

(staf 

Instruktur) 

R. Briefing 

R. Simulasi 

R. Gym 

Running 

Track 

Fire Ground 

Rescue Pool 

R. Kontrol 
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Tabel 65 : Kelompok Kegiatan Servis 

KELOMPOK KEGIATAN SERVIS 

Kategorisasi 

kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

kegiatan 

Pelayanan 

bangunan 

dan 

lingkungan 

Ibadat, duduk, 

BAB/BAK. 

Peserta,  

Pengelola 

Toilet  

lavatory 

Mushola 

Waiting area 

Servis 

Menjaga 

kebersihan, 

merawat 

fasilitas, 

mengkontrol 

peralatan 

simulasi 

Pengelola 

(staf 

kebersihan, 

staf 

instruktur) 

Toilet  

lavatory 

Janitor 

Gudang alat 

R. MEE 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018  

Keamanan 

Bangunan 

dan 

Lingkungan 

Menjaga 

keamanan dan 

ketertiban 

lingkungan, 

Menjaga 

keamanan dan 

ketertiban 

kegiatan diklat 

Pengelola 

(staf 

sekuriti, staf 

instruktur) 

R. CCTV 

Pos jaga 

Lobby / 

Foyer 

R. Simulasi 

Semi 

Privat 



 

202 
 

Tabel 66 : Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLAAN 

Kategorisasi 

kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kepemimpinan 

dan manajemen 

Mengelola 

pusdiklatkar, 

menerima 

laporan dari 

anggota subbag, 

memimpin rapat 

internal, 

menghadiri rapat 

eksternal, 

menerima tamu, 

bekerja, 

mengatur staf 

Kepala dinas 

pusdiklatkar 

 

R. Kerja 

R. Rapat 

R. Tamu 

R. Arsip 

 

Privat 

Administrasi dan 

pengelolaan 

data 

Menerima tamu, 

melaporkan 

administrasi 

berkait diklat, 

menghadiri rapat, 

menerima 

pendaftaran 

peserta, 

mengelola uang 

yang masuk dan 

keluar, mengelola 

data-data 

berkaitan dengan 

diklat, mengikuti 

apel 

Kepala subbag 

TU 

Anggota 

subbag TU 

R. Kerja 

R. Rapat 

R. Tamu 

R. Arsip  

Lapangan 

Privat 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018  

Pengembangan 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Melaporkan hal-

hal terkait inovasi 

diklat, menghadiri 

rapat, 

merencanakan 

pengembangan 

sarana dan 

prasarana, 

mengikuti apel 

Kepala 

Kasatpel 

Pengembangan 

dan Inovasi, 

Anggota 

Kasatpel 

Pengembangan 

dan Inovasi 

R. Kerja 

R. Rapat 

R. Arsip  

Lapangan 

Privat 
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Tabel 67 : Kelompok Kegiatan Pengelolaan 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

  KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 

kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kepustakaan 

Membaca buku, 

meminjam buku, 

mengembalikan 

buku 

Peserta diklat, 

kepala dinas, 

staf pengelola 

 

Perpustakaan 

R. Baca 

Publik 
Melayani 

peminjaman dan 

pengembalian 

buku 

Staf pengelola 

(pustakawan) 

Perpustakaan 

R. Staf 

pengelola 

Kuliner 

Membeli snack, 

makan dan 

minum 

Peserta diklat, 

kepala dinas, 

staf pengelola 

Kafetaria  Publik 

Membawa 

makanan siap 

saji, 

menyiapkan 

makanan yang 

akan dijual, 

melayani jual 

beli snack 

makanan dan 

minuman. 

Vendor kuliner 

dari luar 

Kafetaria 

Loading dock 

Parkiran 

Publik 

 

Pembelanjan 

Membeli keperluan 

sehari-hari, 

membeli souvenir 

Peserta diklat, 

kepala dinas, 

staf pengelola 

Kooperasi 

Publik 
Melayani penjualan 

barang, 

Mendata stok 

barang, stok 

barang 

Staf Pengelola 

(Staf 

Penjualan) 

Kooperasi 

Seminar dan 

Rapat Umum 

Mengikuti Seminar, 

Menjadi Pembicara 

Peserta diklat, 

kepala dinas, 

staf pengelola, 

masyarakat 

umum 

Auditorium Publik 
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Mempersiapkan 

fasilitas dan 

ruangan 

Staf Pengelola 

(Staf 

Kebersihan,  

Staf Operator) 

Auditorium 

Pelatihan 

Fisik 

Melatih fisik 
Peserta diklat, 

staf pengelola 

R.Gym 

Kolam Renang 

Running Track 

Lapangan 
Publik 

Mengawasi peserta Instruktur 

R.Gym 

Kolam Renang 

Running Track 

Lapangan 

Penginapan 

Menginap 

Sementara, Makan 

dan Minum, 

Mencuci Pakaian 

Peserta Diklat, 

Instruktur 

Asrama 

Kafetaria 

Laundry 

 

Publik Menginap 

Sementara, Makan 

dan Minum, 

Memasak, Mencuci 

Pakaian 

Nara Sumber 

Guest House 

Kafetaria 

Laundry 

 

Perawatan 

medis 

Mengecek 

kesehatan, 

berobat 

Peserta, 

instruktur, staf 
Klinik 

Publik  Memeriksa pasien, 

melakukan 

pertolongan 

pertama 

Dokter Jaga Klinik 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

4.3.2. Program Besaran Ruang 

Tabel 68 : Analisis Besaran Kelompok Kegiatan 

Kelompok Kegiatan Luas (m2) 

Kegiatan utama 6.155,5  m2 

Kegiatan pengelolaan 610,86 m2 

Kegiatan penunjang 3.049,74 m2 

Luas bangunan 9.817 m2 

+ Sirkulasi 20 % 1.963,4 m2 

Luas Total Bangunan 11.955,6 m2 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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 Regulasi Mijen (BWK IX) 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40 % 

Koefisien Luas Bangunan (KLB) maksimum 1,6 (4 lantai) 

 Luas Kebutuhan Tapak 

= Luas Total Bangunan : KLB 

= 11.955,6 m2 : 1,4 

= 7.970,4 m2 

 Luas Lantai Dasar 

= KDB 40% x Luas kebutuhan tapak 

= 40% x 7.970,4 m2 

= 3.188,16 m2 

 Luas Ruang Terbuka 

= Luas kebutuhan tapak – Luas lantai dasar 

= 7.970,4 m2 – 3.188,16m2 

= 4.782,24 m2 

 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= 40% x Luas ruang terbuka 

= 40% x 4.782,24 m2 

= 1.912,9 m2 

 Luas Kebutuhan Ruang Parkir Basement 

= Luas kebutuhan parkir – (Ruang terbuka – RTH) 

= 2.413 m2 – (4.782,24 m2 - 1.912,9 m2) 

= -456,34 m2  (tidak butuh basement) 
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 Luas Total Kebutuhan Tapak 

= Luas Kebutuhan Tapak + Luas Fasilitas Simulasi Outdoor + Luas 

Lahan Parkir 

= 7.970,4 m2 + 11.336,6 m2 + 2.413 m2 

= 21.720 m2 

4.3.3. Program Sistem Struktur dan Enclosure 

Tabel 69 : Program Sistem Struktur & Enclosure 

PROGRAM STRUKTUR 

Sub-Structure 

Struktur pondasi yang digunakan adalah sistem raft dan retaining wall 
pada basement gedung simulasi yang diperkuat dengan footplate pada 
daerah tertentu. Alasan penggunaan pondasi ini adalah karena projek 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan ini termasuk dalam middle-rise building karena memiliki 
struktur 1 basement dan 4 lantai fungsional (5 level bangunan). Selain itu, 
penggunaan pondasi ini sudah cukup baik digunakan pada jenis tanah 
keras aluvial hidromorf grumosol yang memiliki zigma tanah yang cukup 
baik. Pada ruang yang hanya terlingkup pada 1 lantai tanpa basement, 
digunakan pondasi batu kali seperti pada pos jaga, ruang genset, dan 
lain-lain.  

Super-Structure 

Struktur atas bangunan menggunakan kolom dan balok dengan material 
beton bertulang pada ruang-ruang publik. Sistem kolom dan balok ini 
memiliki keuntungan dari segi biaya, efisiensi material, resistensi 
terhadap api yang baik, serta durabilitas dan kekuatan kekakuan/rigid 
yang mumpuni sebagai struktur bangunan publik.  
Sedangkan sistem atap pada bangunan aula menggunakan spaceframe. 
Selain itu pada ruang tertentu juga diberikan roofgarden sebagai 
penghijauan yang mendukung kebutuhan RTH. 

PROGRAM ENCLOSURE 

Penutup Lantai 

Jenis penutup lantai yang akan dipakai adalah lantai karpet (kantor), 
lantai keramik (lobby, entrance, waiting area, dan ruang serbaguna), 
lantai floorhardener dan batu bata tahan api (ruang simulasi) 

Dinding 

Struktur dinding partisi yang utama pada bangunan ini adalah partisi batu 
bata, sedangkan untuk ruang pengelola menggunakan partisi 
kalsiboard. Pada ruang simulasi dinding dilapisi dengan batu bata tahan 
api 
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Plafon 

Plafon pada ruang-ruang publik menggunakan papan PVC dengan 
rangka hollow, sedangkan pada ruang simulasi plat lantai dilapisi batu 
bata tahan api 

Penutup Atap 

Penutup atap pada ruang publik terbuka menggunakan roof garden, 
sedangkan untuk ruang parkir dan dropoff menggunakan polycarbonate. 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

4.3.4. Program Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

A. Sistem Pencahayaan 

a. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami pada bangunan ini menggunakan skylight dengan 

kaca, glassblock, serta jendela untuk memasukkan cahaya siang hari. 

Orientasi bangunan juga menjadi pertimbangan dari penempatan 

penerapan lubang cahaya. 

b. Pencahayaan Buatan 

Untuk mendukung aktivitas pada ruang-ruang yang tidak terlingkup 

oleh cahaya matahari buatan, diberikan pencahayaan buatan berupa lampu 

LED pada setiap ruang sebagai upaya penghematan energi listrik. Teknik 

pencahayaan pada plafon maupun dinding disesuaikan dengan kebutuhan 

fungsi ruang-ruang tersebut. Berikut adalah perhitungan kebutuhan listrik 

untuk pencahayaan buatan : 

B. Sistem Penghawaan 

a. Penghawaan alami 

Penghawaan alami pada bangunan dilakukan dengan mengatur 

bukaan menyesuaikan dengan orientasi angin, contoh bukaan penghawaan 

alami seperti rooster dan jendela. 



 

208 
 

b. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan pada ruang servis yang tidak membutuhkan 

kenyamanan termal diadakan dengan menggunakan exhaust fan. 

Sedangkan pada ruang yang membutuhkan kenyamanan diadakan dengan 

menggunakan Air Conditioner (AC). 

4.3.5. Program Sistem Utilitas 

4.3.5.1. Sistem Distribusi Air Bersih 

Jenis sistem air bersih yang digunakan adalah sistem down feed. 

Keuntungan dari penggunaan sistem down feet ini adalah  tidak 

membutuhkan listrik yang terlalu besar karena intensitas penggunaan 

pompa yang lebih jarang daripada sistem up feed. Namun kekurangannya 

adalah tekanan air pada sistem ini tidak tetap, sehingga kerap kali 

mengalami kenaikan debit air. 

 

 

 

 

Gambar 75 : Pola distribusi air bersih down feed 
Sumber : Analisis pribadi, 2018 

Kebutuhan air bersih pada bangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai fungsi ruang Kantor 

dianalisis berdasarkan data yakni : 

Sumber 

Air 

Water 

Supply Ruangan 

yang 

Butuh Air 

Bersih Plumbin

g 

Tandon 

Bawah 

Pompa 

Listrik 

Tandon 

Atas 
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Tabel 70 : Kebutuhan air berdasarkan satuan fungsi bangunan 

Fungsi Bangunan Unit Kebutuhan 

(liter) 

Apartemen Orang 135 – 225 

Bioskop / Teater Kursi 15 

Hotel Orang 185 – 225 

Kantor Orang 45 – 90 

Restoran / Kafetaria Kursi 70 

Rumah sakit Tempat tidur 280 – 470 

Sekolah tanpa asrama 
Murid 

45 – 90 

135 - 225 Sekolah dengan asrama 

Sumber : Jimmy S. dan Juwana, 2005 
 

Berdasarkan data di atas, kebutuhan air bersih untuk Kantor dalam 

satu hari adalah 45-90 liter/orang. Sedangkan untuk Sekolah dengan 

asrama membutuhkan air bersih 135-225 liter/murid dalam satu hari. 

Sedangkan kafetaria membutuhkan air bersih 70 liter/kursi dalam satu hari 

dengan jumlah kursi pada kafetaria adalah 200 kursi. Dari data tersebut 

dapat dilakukan analisis kebutuhan air sebagai berikut : 

a. Kebutuhan air bersih harian 

 

Keterangan : 

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

n = Jumlah kursi pengunjung dalam satu hari 

 

Q = (62 kursi x 60 liter) + (200 kursi x 70 liter) + (200 orang x 170 liter) 

Q = 51.720 liter / hari 

Q = n x kebutuhan air per hari 

Qtotal = Q kantor + Q kafetaria + Q asrama 
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Diasumsikan juga kebutuhan air tambahan 20% untuk mengatasi 

kekurangan, kebocoran, penyiraman taman, dan lain-lain dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

 

Perhitungan : 

Qd = (100% + 20% ) x Q 

 = 120% x 51.720 liter / hari 

 = 62.064 liter / hari 

 = 62,06 m3 / hari 

b. Kebutuhan air bersih rata – rata per jam 

 

Keterangan : 

Qh = Kebutuhan air bersih rata – rata per jam (liter / menit) 

T = Rentan waktu pemakaian (Rentan waktu pemakaian kantor 

setiap 1 jam). 

Qh  = Qd / T 

Qh = 62,06 m3 / 1  

Qh  = 62.064 liter / menit 

c. Kebutuhan air pada jam puncak 

 

Qhmax = Kebutuhan air jam puncak (liter / menit) 

C      = Koefisien Maksimum 1,5 – 2,0 

Qd = (100% + 20%) x Q 

Qh = Qd / T 

Qhmax = C x Qh 
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Qhmax  = C x Qh 

 Qhmax = 2 x 62.064 liter / menit 

 Qhmax = 124.128 liter / menit 

 Qhmax = 124,13 m3 / menit 

d. Volume ground tank 

 

Vgt  = 40 % x 62.064 liter 

Vgt = 24.825,6 liter  

e. Volume kebutuhan tandon atas  

 

 Vta  = 15 % x 62.064 liter 

 Vta  = 9.309,6 liter  

f. Daya pompa 

𝐻𝑡  = h x n x 1,3 

𝐻𝑡 = 4 x 2 x 1,3 

𝐻𝑡 = 10,4 meter 

Keterangan : 

𝐻𝑡  = jarak pompa ke tandon atas 

ℎ  = jarak lantai ke lantai (m) 

𝑛  = jumlah lantai 

 

Vgt = 40 % x Qd 

 

Vta = 15 % x Qd 

 

𝑃 =  
0,163 𝑥 1,2 𝑥 𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥 𝑥 𝐻𝑡 𝑥 𝛾

𝑁
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Keterangan :  

P  = daya pompa (kilo watt) 

𝛾   = berat jenis air (1 kg / liter) 

𝑁   = efisiensi pompa (0,65) 

𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥  = Kebutuhan air pada jam puncak (liter / jam 

𝑃 =  
0,163 𝑥 1,2 𝑥 124,13  m3 𝑥 10,4m 𝑥 1𝑘𝑔/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

0,65
 𝑘𝑊 

 𝑃 = 388,47 kW 

4.3.5.2. Sistem Pengolahan Limbah 

Sistem pengolahan limbah yang digunakan adalah sistem two pipe. 

Sistem two pipe memisahkan kotoran padat dan cair sehingga dapat 

dikontrol kembali pengolahan selanjutnya.  

a. Jaringan Limbah Cair (Grey Water) 

Sistem pengolahan limbah cair ini menggunakan sistem bio filtration 

untuk mengolah kembali menjadi sarana penyiraman tanaman. Sedangkan 

untuk air sudah terlalu keruh karena mengalami pengendapan yang lama, 

langsung di buang ke saluran kota. 

 

 

 

 
 

Gambar 76 : Pola distribusi limbah grey water 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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b. Jaringan Air Hujan 

Air hujan yang jatuh ke atap bangunan akan dikumpulkan pada talang 

yang berujung pada ground tank pengumpul air hujan. Tanpa melalui filtrasi 

khusus, air hujan ini dapat langsung digunakan sebagai flush toilet. 

 

 

 
Gambar 77 : Pola distribusi jaringan rain water harvesting 

Sumber : Analisis pribadi, 2018 

c. Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Limbah padat / black water  diolah kembali dengan cara memisahkan 

cairan dari padatan dengan metode filter organik pada bio septictank. 

Cairan ini kemudian dapat di manfaatkan untuk media penyuburan tanah 

humus pada tanaman. 

 

 

 
 

 
Gambar 78 : Pola distribusi jaringan black water 

Sumber : Analisis pribadi, 2018 

Perhitungan volume bioseptictank sesuai standar menurut Jimmy S. 

dan Juwana  adalah sebagai berikut :  

 Berdasarkan hasil analisis pendekatan, jumlah peserta (rata-rata 

sebulan 200 orang) dan pengelola yang datang pada Pusat Pendidikan 

Ground 

Tank 
Air Hujan Toilet Talang 
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dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah 

sebanyak 262 orang / hari. 

 Berdasarkan asumsi, produksi limbah padat adalah 2 % dari jumlah 

pengunjung dalam satu hari yakni ± 7 pengunjung. 

 Jika diperkirakan volume bioseptictank yang digunakan adalah 8 m3 

dengan ukuran 1,5 m x 3,5 m x 1,9 m dengan kapasitas orang  120 

pembuangan limbah.   

4.3.5.3. Manajemen Sampah 

Pengolahan sampah anorganik yang berasal dari dalam bangunan 

diolah dengan cara dibuang menuju shaft sampah yang kemudian diangkut 

menuju sampah lingkungan. Sedangkan sampah organik dari tanaman 

pada RTH dibuang menuju ke lubang biopori yang bersifat membusukkan 

dan menyuburkan media tanam. 

4.3.5.4. Fire Fighting System 

Sistem pemadam kebakaran pasif pada bangunan menggunakan 

tangga darurat yang menuju ke lobby, pintu darurat yang langsung menuju 

ke area luar bangunan, smoke detector, dan sprinkler. Sedangkan sistem 

pemadaman kebakaran aktif menggunakan metode APAR yang diberikan 

disetiap ruangan yang memicu potensi terjadinya kebakaran . Selain itu, 

diadakan juga hydrant yang diletakkan pada setiap radius 30 m di luar dan 

di dalam bangunan. 
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4.3.5.5. Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi bangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini dilengkapi dengan 

seluruh sistem internal dan eksternal. Hal ini dikarenakan kontak 

komunikasi sangat penting untuk mendukung kelacaran kegiatan yang 

didominasi dari pihak luar. Sistem komunikasi ini menggunakan jaringan 

fiberoptik yang memiliki kecepatan transfer rate data yang cepat. 

4.3.5.6. Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal yang digunakan pada projek ini adalah Lift, 

tangga, dan ramp. Lift diadakan pada bangunan simulasi, selain untuk 

transpotasi juga untuk kegiatan pelatihan simulasi penyelamatan pada lift. 

 Berdasarkan standar yang ada, kebutuhan listrik pada lift secara umum 

adalah 187.000 kW / tahun. Sehingga dalam waktu satu hari, listrik yang 

dipakai untuk lift adalah ± 512,33 kW / hari. 

4.3.5.7. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang diterapkan pada bangunan adalah sistem aktif 

dimana para security memantau aktivitas lapangan. Dan juga sistem 

keamanan pasif menggunakan CCTV yang dipasang pada ruang-ruang 

yang rawan terjadi ketidaktertiban. 

4.3.5.8. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan ialah sistem Sangkar Faraday 

yang memiliki jangkauan luas dan kemampuan pasif dalam menghantarkan 

ion positif menuju ke udara. 
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4.3.5.9. Elektrikal 

Kebutuhan sumber listrik pada projek ini berasal dari jaringan PLN 

yang dikelola pemerintah Indonesia. Selain jaringan PLN sebagai sumber 

utama, juga diadakan sumber listrik cadangan berupa photovoltaic dan 

genset untuk memenuhi kebutuhan listrik sekunder pada bangunan.  

 

 

 

 

 

Gambar 79 : Pola distribusi sumber listrik 
Sumber : Analisis pribadi, 2018 

4.3.6. Program Sistem Teknologi 

a. Sistem Photovoltaic 

Penggunaan panel photovoltaic pada bangunan guna mengatasi 

keterbatasan energi dimasa mendatang. Panel photovoltaic diletakan pada 

atap gedung perkantoran maupun gedung lainnya. Tidak menutup 

kemungkinan panel photovoltaic diaplikasikan pada lampu taman untuk 

menghemat daya listrik. 
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Gambar 80 : Photovoltaic 
Sumber : https://encrypted-tbn0.gstatic.com 

b. Sistem Pompa Gas pada ruang simulasi 

Pada ruang simulasi, menggunakan teknologi pompa gas. Gas propana 

dipilih menggantikan bahan bakar solar dengan pertimbangan lingkungan. 

Sebab penggunaan bahan bakar solar menghasilkann polusi asap yang 

lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar gas. 

c.  

Gambar 81 : Pompa Gas Ruang Simulasi Kebakaran 
Sumber : fireblast.com 
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d. Fiber Optic 

Fiber Optic to the Building yang sering disingkat dengan FTTB adalah 

pendukung konsep smart building yang menggunakan teknologi fiber optic. 

Kabel fiber optic ini langsung di aplikasikan di gedung secara otomatis. 

Contoh penerapan FTTB ini antara lain ; pemanfaatan jaringan komunikasi, 

internet, sistem kontrol masuk pintu tanpa kunci (menggunakan sensor), 

penggunaan UPS jika terjadi kegagalan arus listrik, penerapan lampu 

dengan sensor, dan sistem kerja CCTV untuk keamanan gedung. 

 
Gambar 82 : Arus penggunaan FTTB 

Sumber : https://www.elektroindonesia.com/elektro/tel25.html 

4.3.7. Program Lokasi dan Tapak 

 

 

Gambar 83 : Peta Kecamatan Mijen 
Sumber : semarang.go.id, 2018 

Keterangan : 

253 Kelurahan Cangkiran 

254 Kelurahan Bubakan 

255 Kelurahan Karangmalang 

256 Kelurahan Polaman 

257 Kelurahan Purwosari 

258 Kelurahan Tambangan 

259 Kelurahan Wonolopo 

260 Kelurahan Mijen 

261 Kelurahan Jatibarang 

262 Kelurahan Kedungpane 

263 Kelurahan Ngadirgo 

264 Kelurahan Wonoplumbon 

265 Kelurahan Jatisari 

266 Kelurahan Pesantren 

 

 

Keterangan : 

267 Kelurahan Cangkiran 

268 Kelurahan Bubakan 

269 Kelurahan Karangmalang 
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Potensi Kecamatan Mijen : 

 Banyak terdapat pertanian dan perkebunan (area hijau). 

 Memiliki aksesibilitas yang mudah dan memadai sebagai wilayah 

suburban berupa jalan arteri primer dan arteri sekunder. 

 Tingkat kemacetan, polusi udara, dan kebisingan yang tidak terlalu 

tinggi. 

 Merupakan daerah lereng I (kemiringan 0%-2%), mempermudah 

aksesibilitas urban seperti sepeda dan pejalan kaki. 

Kendala Kecamatan Mijen : 

 Sangat jauh dari pusat kota yang memiliki fasilitas utama untuk 

perdagangan dan jasa, sehingga tidak strategis. 

 Infrastruktur dan jaringan utilitas yang memadai masih belum merata. 

Profil Kelurahan Cangkiran 

 Memiliki luas 285,625 ha 

 Jumlah penduduk ± 2.979 dengan kepadatan ± 10 jiwa/ha 

 Luas fungsi pendidikan 6,521 ha 
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Gambar 84 : Peta Udara Tapak B 

Sumber : Google earth pro, diakses 12 Februari 2018 
 

Tabel 71 : Analisis kekuatan dan amenitas eksisting tapak 
ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim 
Beriklim tropis lembab dengan suhu rata-rata berkisar 
antara 25°C – 34°C. 

Topografi 
Memiliki berjenis tanah lunak Latosol  dengan varian 
kemiringan 0% - 2% (BSD). 

Vegetasi 
Memiliki potensi untuk ditanami tanaman tahunan dan 
tanaman hortikultura. 

Potensi Sumber Air Sumber air bersih berasal dari PDAM 

Arah Angin Dominan arah Barat Laut  Timur Laut 

Keadaan 
Lingkungan 

Tapak berupa lahan kosong yang tidak difungsikan 

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan 
Pemerintah 

Peraturan daerah kota Semarang nomor 14 tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota 
Semarang tahun 2011-2031 dan Rencana Detail Tata 
Ruang Kota (RDTRK) nomor 14 tahun 2004 tentang 
BWK IX (Kecamatan Mijen) tahun 2000 – 2010. 

Regulasi 
KDB : max. 40% 
KLB : 1,6 
GSB Jl. Jatikalangan : 23 meter 

Fungsi dan Hirarki 
 Sub pusat pelayanan kota ; perdagangan dan jasa, 

pendidikan, kesehatan, peribadatan, pelayanan 
umum 

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View 

View from site ; view yang terlihat dari tapak berupa 
perkebunan jagung, jala, dan warung 
View to site ; view yang terlihat dari Jalan Jatikalangan 
adalah lahan kosong dengan vegetasi liar. 

Topografi Relatif datar dengan kemiringan lahan 0 – 1 %. 
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Air 
Curah hujan sebesar 126 m3 per tahun dan tingkat 
kelembaban 50% hingga 70%. Dengan periode bulan 
basah bulan November hingga bulan April. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota / 
Kawasan 

 Berada di samping jalan kolektor sekunder Jl. 
Jend.Sudirman. 

 Akses jalan utama melalui Jl. Jend.Sudirman, dapat 
dicapai melalui ringroad Kalibanteng dan ringroad 
Indraprasta. 

 Terapat jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan 
drainase tertutup, dan sampah. 

Citra Arsitektural 

Bangunan di sekitar tapak dominan pertokoan dengan 
style arsitektur modern. Permukiman penduduk disekitar 
jalan Puspowarno Tengah memiliki karakter arsitektur 
modern dan arsitektur jawa. 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Potensi tapak B : 

 Lokasi berada di jalan kolektor sekunder yang merupakan jalan besar 

dengan lebar 10 meter sudah teraspal 

 Terletak di daerah yang jauh dari pusat kota 

 Terletak jauh dari permukiman penduduk 

 Lahan luas dan memadai  

 Akses jalan yang mudah dijangkau dan cukup besar 

 Daya dukung tanah baik dan stabil 

Kendala tapak B : 

 Vegetasi lingkungan kurang memadai 

Adapun batas-batas tapak terlihat, meliputi : 

 Utara  : Lahan Kosong 

 Timur  : Lahan Kosong  

 Selatan : Lahan Kosong 

 Barat  : Pekebunan Jagung 
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Kondisi Eksisting Tapak (Dokumen Survey Pribadi, 6 Februari 2018) : 

PETA EKSISTING 

 

Gambar 85 : Siteplan Tapak B 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

 

Kondisi Eksisting Tapak Berupa Lahan Hijau 
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Kondisi Eksisting Depan Tapak berupa Kebun 

 

Kondisi Eksisting Kanan Tapak 

 

Jalan Raya Jatikalangan 

Gambar 86 : Foto-foto eksisting tapak 
Sumber : Dokumen Prbadi, 2018 
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