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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1 Analisa Pendekatan Arsitektur 

a. Studi aktivitas dan kebutuhan ruang 

a) Pendekatan kebutuhan ruang 

Pendekatan kebutuhan ruang dilakukan dengan menganalisa aktivitas 

berdasarkan pelaku : 

 Pengguna dormitory ( Mahasiswa ) 

 

No Jenis 

Kegiatan 

Tipe 

Ruang 

Kegiatan Kebutuhan 

Ruang 

Sifat 

1. Utama Indoor Tidur 

Mandi dan 

Buang air 

K.Tidur 

K.Mandi 

 

Privat 

Servis 

 

2. Edukatif Indoor Belajar R.Belajar 

 

K.Tidur 

Semi 

Publik 

Privat 

3. Komunikatif In / 

outdoor  

Nongkrong 

/ Ngobrol 

bersama 

R.Berkumpul 

Balkon / 

Teras 

Semi 

Publik 

Semi 

Publik 

Tabel 3.1 : aktivitas dan kebutuhan ruang pengguna 

Sumber : Analisis pribadi 
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4. Publik / 

Bersama 

Indoor Beristirahat 

Makan 

Mengerjak

an Tugas 

R.Serba guna 

 

R.Makan 

 

R.Belajar 

Semi 

Publik 

Semi 

Publik 

Semi 

Publik 

5. Penunjang Indoor / 

outdoor 

Foto copy , 

Print , Dll. 

Laundry. 

Jajan. 

Berobat. 

 

Foto Copy. 

 

Laundry. 

Kantin. 

Klinik 

Publik 

 

Servis 

Publik 

Semi 

Publik 

6. Pengelola Indoor Membayar 

uang 

bulanan 

Pemberi 

informasi 

R.tata usaha 

 

R.informasi 

Semi 

privat 

Semi 

Publik 

7. Olahraga Outdoor Basket 

Tenis 

Badminton 

L. Basket 

L.Tenis 

L.Badminton 

Publik 

Publik 

Publik 

8. Datang Menggunakan : 

 

Datang Menggunakan : 

Parkir 

Motor 

Parkiran ( 

Outdoor ) 

Publik 

9. Parkir 

Mobil 

Parkiran ( 

Outdoor ) 

Publik 
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 Pengelola dormitory 

Tugas pokok Standar operasional prosedur pengurus asrama dan 

perlengkapan sarana prasarana asrama : 

 Pengelola merawat sarana dan prasarana di asrama 

 Pengecekan dilakukan secara berkala dengan jadwal waktu 

ditentukan. 

 Pengecekan sarana dan fasilitas di asrama meliputi :  

o Dilakukan pengecekan setiap minggunya, pengecekan kamar, 

kerapihan barang – barang, sampah. 

 Persedian kebutuhan air mandi pada setiap hari 07.00 WIB jika terjadi 

kesalahan ( Air mati ), pengecekan saluran air. 

 Kondisi lampu – lampu ruangan dan kamar. 

 Saluran pembuangan air kotor berupa : 

o Pemeriksaan septictank 

o Saluran pembuangan air di kamar mandi 

o Saluran pembuangan air ke selokan 

 Kebersihan ruangan dan lingkungan asrama, yaitu : 

o Ruangan kantor pengelola 

o Dapur 

o Kamar mandi 

o Ruang tamu 

o Pemeriksaan kotoran sampah akibat daun yang berguguran di 

lingkungan asrama 
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 Melaporkan berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi asrama 

dan kegiatan – kegiatan yang di anggap bermasalah. Laporan di buat 

dan diserahkan kepada pemilik asrama ( ketua yayasan / rektor ) di 

karenakan judul proyek ini adalah dormitory milik unika. 

Berikut adalah aktivitas - aktivitas pelaku - pelaku yang mengelola seluruh 

kebutuhan – kebutuhan dormitory dan menjaga kebersihan serta 

perawatan bangunan sehari – harinya, yaitu : 

 

 

 

No 

Pelaku Aktivitas Kebutuha

n Ruang 

Tipe ruang Sifat 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Suster  

Kepala 

Pengelola 

Datang / pergi Way in / 

way out 

Outdoor Publik 

Drop off Entrance Outdoor Publik 

Parkir Area 

parkir 

Outdoor Publik 

Mengatur 

kinerja 

karyawan 

Kantor 

pengelola 

Indoor Privat 

Rapat bersama Ruang 

rapat 

Indoor Privat 

Bertemu tamu Ruang 

tamu 

Indoor Privat 

Istirahat ( Dapur Indoor Servis 

Tabel 3.2 : Aktivitas dan kebutuhan ruang pengelola asrama 

Sumber : Analisis pribadi. 
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makan-minum) suster 

BAB / BAK Kamar 

mandi 

Indoor Servis 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Suster 

Pengelola 

Wakil 

Pengelola 

Datang / pergi Way in / 

way out 

Outdoor Publik 

Drop off Entrance Outdoor Publik 

Parkir Area 

parkir 

Outdoor Publik 

Melaporkan dan 

mengawasi 

kinerja 

karyawan 

Kantor 

pengelola 

Indoor Privat 

Rapat bersama Ruang 

rapat 

Indoor Privat 

Bertemu tamu Ruang 

tamu 

Indoor Privat 

Istirahat ( 

makan-minum) 

Dapur 

suster 

Indoor Servis 

BAB / BAK Kamar 

mandi 

Indoor Servis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datang / pergi Way in / 

way out 

Outdoor Publik 

Parkir Parkiran 

kendaran 

Outdoor Publik 
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3. 

 

 

 

 

 

Sekretaris 

Menyampaikan 

perintah direktur 

utama kepada 

seluruh 

karyawan 

 

 

 

 

Kantor 

pengelola 

 

 

 

 

Indoor 

 

 

 

 

Privat 

Menerima 

laporan - 

laporan kerja 

karyawan  

Istirahat ( 

Makan-minum ) 

Dapur Indoor Servis 

Rapat Ruang 

rapat 

Indoor Privat 

BAB / BAK Kamar 

mandi 

Indoor Servis 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Staff 

administra

Datang / pergi Way in / 

way out 

Outdoor Publik 

Parkir Parkiran 

kendaraa

n 

Outdoor Publik 

Membuat 

laporan 

pembukuan 

tentang 

Kantor Indoor Semi 

privat 
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si pembayaran 

bulanan 

mahasiswa 

Rapat Ruang 

rapat 

Indoor Privat 

Istirahat ( 

Makan – minum 

) 

Dapur Indoor Servis 

BAB / BAK Kamar 

mandi 

Indoor Servis 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Staff kantin 

Datang / pergi Way in / 

way out 

Outdoor Publik 

Parkir Parkiran 

kendaraa

n 

Outdoor Publik 

Memasak Dapur Indoor Servis 

Istirahat ( 

Makan – minum 

) 

Dapur Indoor Servis 

BAB / BAK Kamar 

mandi 

Indoor Servis 

 

 

 

 

 

 

Datang / pergi Way in / 

way out 

Outdoor Publik 

Parkir Parkiran Outdoor Publik 
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6. 

 

 

Staff klinik 

kendaraa

n 

Memeriksa 

mahasiswa 

yang sedang 

sakit 

Ruang 

klinik 

Indoor Semi 

privat 

Istirahat ( 

makan – minum 

) 

Dapur Indoor Servis 

BAB / BAK Kamar 

mandi 

Indoor Servis 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

Staff 

kebersihan 

Datang / pergi Way in / 

way out 

Outdoor Publik 

Parkir Parkiran 

kendaraa

n 

Outdoor Publik 

Membersihkan 

bangunan , 

menyiram 

tananaman, 

membersihkan 

kamar dormitory 

Mengurus alat – 

alat kebersihan. 

Ruang OB Indoor Semi 

publik 
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  Mencuci 

pakaian 

Laundry Indoor / 

outdoor 

Semi 

publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff 

maintenan

ce 

Datang / pergi Way in / 

way out 

Outdoor Publik 

Parkir Parkiran 

kendaraa

n 

Outdoor Publik 

Mengurus 

perawatan 

bangunan 

dormitory 

Janitor Indoor Servis 

Melakukan 

pengecekan 

mesin genset 

secara berkala 

Ruang 

genset 

Indoor Servis 

Melakukan 

pengecekan 

Main distribution 

panel 

Ruang 

Mekanikal 

Elektrikal 

Indoor Servis 

 

Istirahat ( 

Makan – minum 

) 

Dapur Indoor Servis 

BAB / BAK Kamar 

mandi 

Indoor servis 
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 Keamanan 

Petugas keamanan bertugas melayani di asrama Unika untuk memberikan 

keamanan, kenyamanan, menerima pengaduan dan penertiban. 

Menyangkut kejadian – kejadian yang tidak di inginkan terutama pada 

malam hari. Kemungkinan biasa diterima adalah siswa – siswi tiba – tiba 

mengalami sakit pada malam hari. 

Berikut adalah beberapa tugas pokok Security : 

 Mengawasi aktivitas keluar masuknya mahasiswa 

 Menerima dan mengawasi pengunjung asrama 

 Tindakan dan penanganan pelanggaran mahasiswi yang melanggar 

peraturan. 

 Pengawasan lingkungan asrama secara berkala 

 Menerima paket barang maupun dokumen – dokumen. 

Keamanan asrama juga bertanggung jawab kepada rektor atas tugas 

pokok harian yang telah dilaksanakan serta laporan pertanggung jawaban 

keamanan pada akhir bulan. 

Laporan keamanan  berupa : 

 Daftar hadir keamanan pada tiap akhir bulan. 

 Aktivitas tamu yang berkunjung ke asrama unika. 

 Surat – surat / paket yang masuk ke asrama. 
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No 

Pelaku Aktivitas Kebutuha

n Ruang 

Tipe ruang Sifat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Security 

Dormitory 

Datang / pergi Way in / 

way out 

Outdoor Publik 

Drop off Entrance Outdoor Publik 

Parkir Area 

parkir 

Outdoor Publik 

Ganti pakaian Pos 

security 

Indoor Privat 

Menjaga 

dormitory 

Entrance 

lobby 

Indoor Semi 

publik 

Merapikan 

motor yang 

parkir 

sembarangan 

Parkiran 

motor 

outdoor publik 

Mengawasi dan 

mengecek 

CCTV 

bangunan 

Ruang 

CCTV 

Indoor Privat 

Shift Pagi / Ruang Indoor Privat 

Tabel 3.3 : Aktivitas dan kebutuhan ruang keamanan asrama 

Sumber : Analisis pribadi. 
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Siang / malam ganti 

Membantu 

kinerja 

karyawan 

 Indoor / 

outdoor 

Publik 

Istirahat ( 

makan-minum) 

Dapur 

suster 

Indoor Servis 

BAB / BAK Kamar 

mandi 

Indoor Servis 

 Aktivitas khusus 

Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku tertentu karena kondisi 

khusus, Seperti : Membeli keperluan sehari – hari, mengambil uang 

di atm, ibadah, dll. Aktivtas – aktivitas tersebut tidak dapat 

dilakukan di dalam dormitory dikarenakan tidak ada fasilitas yang 

ada, maka dari itu mahasiswa harus pergi keluar. 

 

No Aktivitas Kebutuhan 

ruang 

Sifat Tipe 

ruang 

1. Membeli keperluan 

sehari – hari 

Pasar . mini 

market 

Publik Outdoor 

2. Mengambil uang Atm Semi publik Outdoor 

3. Ibadah Gereja, mushola, 

, kelenteng, dll 

Publik indoor 

Jadi berdasarkan studi kebutuhan ruang terhadap aktivitas pelaku yang 

ada di dormitory, ruang – ruang yang dibutuhkan antara lain :  

Tabel 3.4 : Aktivitas dan kebutuhan ruang khusus 

Sumber : Analisis pribadi. 
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Fasilitas  

privat 

pengguna 

Fasilitas 

publik 

pengguna 

Fasilitas 

penunjang 

Area privat 

pengelola 

Area publik 

pengelola 

Area 

servis 

Kamar 

tidur 

Dapur Hotspot 

area 

Kantor 

pengelola 

Kantin Way in ( 

Entranc

e) 

Ruang 

rapat 

Seating 

Group 

Ruang 

klinik 

Kamar 

tidur 

Laundry Way 

Out 

Ruang 

belajar 

Hall Laundry Ruang 

rapat 

Ruang 

klinik 

Drop off 

 Ruang 

serbaguna 

Kantin Ruang 

arsip 

Ruang OB Area 

parkir 

mobil 

 Lobby Mini bank Ruang 

istirahat 

karyawan 

Seating 

group 

Area 

parkir 

motor 

   Ruang 

ganti 

Hall Pedestri

an 

   Kantor 

pelayanan 

Lobby Ruang 

MEE 

   Ruang Ruang Ruang 

Tabel 3.5 : Macam – macam fasilitas ruangan, 

Sumber : Analisis pribadi. 
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tamu serbaguna genset 

   Ruang 

CCTV 

 Toilet 

   Dapur  Janitor 

b) Persyaratan ruang 

 

 

 

No 

. 

 

 

Nama ruang 

Aspek 

Kebisingan Pencahayaan Penghawaan Kebakaran 

Berisik Tenang Alami Buatan Alami Buatan Tinggi  Rendah 

1. Kamar 

tidur 

 ● ● ● ● ● 
 ● 

2. Kamar 

mandi 

 ● ● ● ● ● 
 ● 

3. Laundry 
● 

 ● ● ● ● 
 ● 

4. Pantry 
● 

 ● ● ● ● ● 
 

5. Kantin 
● 

 ● ● ● ● ● 
 

6. Parkir 

kendaraan 

● 
 ● ● ● 

  ● 

7. Gudang  ● ● ● ● 
  ● 

8. Hotpot area 
● 

 ● ● ● ● 
 ● 

Tabel 3.6 : Persyaratan Ruang 

Sumber : Analisis pribadi. 
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9. R.serbaguna 
● 

 ● ● ● ● 
 ● 

10 R.MEE  ● ● ● ● ● ● 
 

11 R.pengelola  ● ● ● ● ● 
 ● 

12 R.rapat  ● ● ● ● ● 
 ● 

13 Klinik  ● ● ● ● ● 
 ● 

14 R.CCTV  ● ● ● ● ● 
 ● 

15 R.OB  ● ● ● ● ● 
 ● 

16 R.security  ● ● ● ● ● 
 ● 

17 Hall 
● 

 ● ● ● ● 
 ● 

18 R.pompa 
● 

 ● ● ● ● 
 ● 

19 R.ganti  ● ● ● ● ● 
 ● 

20 R.genset 
● 

 ● ● ● ● ● 
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c) Pola aktivitas pelaku 

a) pola aktivitas kedatangan ( Secara umum ) 

 

 

 

 

 

 

Pola aktivitas kepergian ( Secara umum ) 

 

 

 

 

 

 

 Pola kegiatan individu ( Penjelasan perbedaan warna pola aktivitas ) : 

 

 

DATANG 

DROP OFF 

PARKIR 

BERAKTIVITAS 

DI DALAM 

DORMITORY 

PENGELOLA 

ISTIRAHAT 

PENGGUNA 

Diagram 3.1 : Pola aktivitas kedatangan 

Sumber : Analisis pribadi. 

DROP OFF 

PERGI 

ABSENSI PARKIR 

BERAKTIVITAS 

DALAM 

DORMITORY 

PENGELOLA 

Diagram 3.2 : Pola aktivitas kepergian 

Sumber : analisis pribadi 

PAGI HARI PAGI MENUJU KE SIANG HARI 

SIANG HARI SIANG MENUJU KE SORE HARI 

SORE MENUJU KE MALAM HARI MALAM HARI 
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b) Pola kegiatan mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram 3.3 : Pola kegiatan mahasiswa 

Sumber : analisis pribadi 

DI KAMAR DORM 

BANGUN 

MANDI 

SARAPAN PAGI 

PARKIR 

BERANGKAT KE KAMPUS ( KELUAR DARI DORM ) 

MENGIKUTI KELAS STUDI 

ISTIRAHAT + MAKAN SIANG 

PULANG KE DORM ( MASUK KE DORM ) 

PARKIR 

MASUK KE KAMAR 

MANDI 

ISTIRAHAT 

BELAJAR 

BERAKTIVITAS DALAM DORM 

BERMAIN 

MENGIKUTI 

ACARA YANG ADA 

DALAM DORM : 

-SEMINAR 

-LATIHAN 

-BEM 

-DLL 
MEMBELI BARANG 

KEBUTUHAN 

SEHARI -HARI 

MAKAN MALAM 

RENUNGAN MALAM 

MENGERJAKAN TUGAS BERMAIN 

TIDUR 
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c) Pola kegiatan kepala pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGINAP DI DORM 

BANGUN 

MANDI 

SARAPAN PAGI 

MENUJU RUANG KANTOR 

MELAKUKAN KEGIATAN YANG LAIN - LAIN 

PENGARAHAN 

ISTIRAHAT + MAKAN SIANG 

MELANJUTKAN KEGIATAN KANTOR 

MEMBUAT LAPORAN 

MEMBANTU MAHASISWA / KARYAWAN 

MANDI 

MENGECEK 

KINERJA 

KARYAWAN 

MEMBUAT 

JADWAL 

PROGRAM 

RAPAT 

MAKAN MALAM 

RENUNGAN MALAM 

MENGAWASI MAHASISWA 

YANG MELANGGAR 

PERATURAN 

TIDUR 

Diagram 3.4 : Pola kegiatan kepala pengelola 

Sumber : analisis pribadi 
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d) Pola kegiatan wakil pengelola + karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGINAP DI DORM 

BANGUN 

MANDI 

SARAPAN PAGI 

MENGECEK KINERJA KARYAWAN 

MEMBANTU KEPALA PENGELOLA 

ISTIRAHAT + MAKAN SIANG 

MELANJUTKAN KEGIATAN KANTOR 

MEMBELI KEPERLUAN – KEPERLUAN DORM 

MEMBANTU MAHASISWA / KARYAWAN 

MANDI 

MAKAN MALAM 

RENUNGAN MALAM 

MENGAWASI MAHASISWA 

YANG MELANGGAR 

PERATURAN 

TIDUR 

Diagram 3.5 : Pola kegiatan wakil pengelola dan karyawan 

Sumber : analisis pribadi 
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e) Pola kegiatan staff admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Pola kegiatan staff kantin 

 

 

 

 

 

 

DATANG 

PARKIR DROP OFF 

TANDA TANGAN KEHADIRAN 

MASUK KE KANTOR 

MENGECEK BAYARAN 

BULANAN 

MAHASISWA 

ISTIRAHAT + MAKAN SIANG 

MEMBUAT LAPORAN 

  TANDA TANGAN PULANG 

PARKIR 

PULANG 

RAPAT 

Diagram 3.6 : Pola kegiatan staff admin 

Sumber : analisis pribadi 

DATANG 

PARKIR DROP OFF 

MEMPERSIAPKAN MAKANAN MENGECEK BAHAN – 

BAHAN MAKANAN 

ISTIRAHAT + MAKAN SIANG 

BERSIH - BERSIH 

PARKIR 

PULANG 

MENERIMA 

PESANAN 

Diagram 3.7 : Pola kegiatan staff kantin 

Sumber : analisis pribadi 
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g) Pola kegiatan staff klinik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELANJUTKAN KEGIATAN  

MANDI 

MAKAN MALAM 

BERJAGA – JAGA SAMPAI MALAM ( 

MINIMAL JAM 12 ) JIKA ADA MAHASISWA 

YANG SAKIR PADA MALAM HARI 

MENGINAP 

( TIDUR ) 

PARKIR 

PULANG 

MEMBERIKAN KONSULTASI DAN MEMERIKSA PASIEN 

ISTIRAHAT + MAKAN SIANG 

SHIFT SIANG 

MENGINAP DI DORM 

BANGUN 

MANDI 

SARAPAN PAGI TANDA TANGAN KEHADIRAN 

DATANG 

PARKIR DROP OFF 

DATANG 

PARKIR DROP OFF 

PARKIR 

PULANG 

Diagram 3.8 : Pola kegiatan staff klinik 

Sumber : analisis pribadi 
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h) Pola kegiatan staff kebersihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Pola kegiatan staff maintenance ( Tidak setiap hari ) 

 

 

 

 

 

 

ISTIRAHAT + MAKAN SIANG 

BEKERJA 

PARKIR PULANG 

BEKERJA 

MEMBERSIHKAN 

BANGUNAN 

DATANG 

PARKIR DROP OFF 

TANDA TANGAN KEHADIRAN 

GANTI PAKAIAN 
MENGECEK 

PAKAIAN KOTOR 

MENCUCI PAKAIAN, 

SPREI,DLL 
MENCUCI PIRING 

MENYIRAM TANAMAN MEMBUANG SAMPAH 

Diagram 3.9 : Pola kegiatan staff kebersihan 

Sumber : analisis pribadi 

DATANG 

PARKIR DROP OFF 

MENGECEK PANEL, GENSET,DLL 

ISTIRAHAT + MAKAN SIANG 

MEMPERBAIKI JIKA ADA KERUSAKAN 

PARKIR 

PULANG 

Diagram 3.10 : Pola kegiatan staff maintenance 

Sumber : analisis pribadi 
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j) Pola kegiatan staff keamanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHIFT PAGI 

BEKERJA 

ISTIRAHAT + MAKAN 

PAGI 

TANDA TANGAN KEHADIRAN  

BEKERJA 

MAKAN MALAM 

BEKERJA 

ISTIRAHAT + MAKAN SIANG 

SHIFT SIANG 

DATANG 

PARKIR DROP OFF 

PARKIR 

PULANG 

TANDA TANGAN KEHADIRAN 

SHIFT PAGI DATANG 

PARKIR DROP OFF 

PARKIR 

PULANG 

SHIFT MALAM 

DATANG 

PARKIR DROP OFF 

PARKIR 

PULANG 
DATANG 

PARKIR DROP OFF 

PARKIR 

PULANG 

Diagram 3.11 : Pola kegiatan staff keamanan 

Sumber : analisis pribadi 



91 
 

k) Pola kegiatan pengunjung 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Pola ruang 

 Pola ruang makro 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATANG 

PARKIR DROP OFF 

DISAMBUT SECURITY 

MENGISI BUKU TAMU 

KEGIATAN 

PARKIR 

PULANG 

MENGINAP 

MENGERJAKAN TUGAS 

MENJENGUK 

BELAJAR 

BERMAIN 

Diagram 3.12 : Pola kegiatan pengunjung 

Sumber : analisis pribadi 

ENTRANCE 

PARKIR DROP OFF 

HALL 

LOBBY 

AREA UTAMA AREA KANTOR PENGELOLA 

AREA SERVIS AREA PENUNJANG 

Diagram 3.13 : Pola ruang makro 

Sumber : analisis pribadi 
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 Pola ruang mikro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penjelasan warna pola ruang makro – mikro: 

 

 

 

AREA UTAMA 
AREA SERVIS 

K.TIDUR 

AREA KANTOR PENGELOLA 

R.GANTI 

R.RAPAT 

R.CCTV 

R.TAMU 

LAUNDRY 

KANTOR PENGELOLA 

ENTRANCE 

PARKIR DROP OFF 

HALL 

LOBBY AREA PENUNJANG 

R.BELAJAR 

BERSAMA 

KANTIN 

KLINIK 

GUDANG 

K.MANDI R.GENSET 

DAPUR 

JANITOR 

Diagram 3.14 : Pola ruang mikro 

Sumber : analisis pribadi 

ENTRANCE BANGUNAN 

MIKRO AREA PENUNJANG 

MIKRO AREA UTAMA 

MIKRO AREA PENGELOLA 

POLA RUANG MAKRO 

MIKRO AREA SERVIS 
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e) Waktu operasional bangunan 

 

Fasilitas Kegiatan Waktu operasional 

 

 

Dormitory 

Mahasiswa keluar ( 

pergi ) 

Senin – Minggu : 

06.00 – 22.00 

Mahasiswa pulang ( 

Datang, dormitory 

dikunci ) 

Senin – Minggu : 

22.00 – 06.00 

 

Kantor pengelola 

Kepala pengelola Senin – jumat : 08.00 

– 17.00 Wakil pengelola 

Karyawan 

Staff kebersihan Petugas kebersihan Senin – Sabtu : 08.00 

– 15.00  

Staff kantin Petugas kantin Senin – jumat : 08.00 

– 15.00 

Staff klinik Petugas klinik Senin – jumat : 08.00 

– 00.00 

Security Satpam Senin – minggu : 

00.00 – 24.00 

 

 

 

Tabel 3.7 : Waktu operasional bangunan 

Sumber : analisis pribadi 
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b. Studi fasilitas 

a) Pengguna dormitory dan pendekatan jumlah pelaku 

Sasaran utama pengguna dari dormitory ini adalah mahasiswa yang akan 

melanjutkan studi ke universitas soegijapranata. Khususnya pelajar – 

pelajar yang berasal dari luar pulau atau luar kota. Selain pelajar 

pengelola juga tinggal di dalam dormitory guna untuk mengawasi dan 

membimbing mahasiswa. 

 Berdasarkan dari hasil survey studi banding dan hasil analisa 

bangunan serta wawancara dengan pengelola pada kampus UNDIP. 

Ternyata bangunan dormitory kekurangan tempat dalam menampung 

mahasiswa . Di karenakan jumlah mahasiswa yang masuk di UNDIP 

sangatlah banyak tiap tahunya, oleh karena itu UNDIP membangun 

dormitory yang baru lagi. 

 Sementara bangunan Rusunawa undip ada  5 bangunan dengan 

total kamar 486 kamar. Total mahasiswa yang tinggal di undip sekitar 700 

orang, padahal tiap tahunya mahasiswa yang masuk ke UNDIP sekitar 

±8.000 orang tiap tahunya. 

 Sedangkan Di Dormitory Unika hanya memiliki 1 gedung yang 

berisikan 72 kamar ( sudah termasuk kamar pengelola ). 1 kamar dapat 

menampung 2 orang mahasiswa. Jadi kira – kira total mahasiswa yang 

tinggal didalam dormitory Unika ada 138 orang. Berikut adalah jumlah 

pengguna hasil analisa dan survey, yaitu : 
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Fasilitas Jumlah ruangan dan pengguna 

Kamar tidur  68 kamar x 2 orang penghuni = 138 

Kantor pengelola 1 ruang x 5 orang = 5 

Dapur 2 ruang x 3 - 5 orang = 6 – 10 

Gudang 1 ruangan 

R.Ob 1 ruangan x 1 – 3 orang = 1 – 3 

Kantin 1 ruang x 10 – 20 orang = 10 – 20 

Laundry 1 ruang x 2 orang = 2 

R.CCTV 1 ruang x 2 orang = 2 

Pos security 1 ruang x 6 orang = 6 

R.genset 1 ruang 

R.pompa 1 ruang 

Hotspot area 1 ruang x 10 – 15 orang = 10 – 15 

Klinik 1 ruang x 2 – 3 orang = 2 - 3  

Ruang Serbaguna 1 ruang x 10 – 15 orang = 10 – 15 

R.belajar bersama 1 ruang x 10 – 15 orang = 10 – 15 

Total perkiraan pengguna dorm 234 orang 

 

Jadi perkiraan pengguna dorm adalah 234 orang. 

 

 

Tabel 3.8 : analisis jumlah pengguna ruangan 

Sumber : analisis pribadi 
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Tabel 3.9  : Fasilitas utama 

Sumber   : Analisis Pribadi  

 Fasilitas Utama  

 

Ruang Jumlah ruang Aktivitas Studi Luas 

( m² ) 

Perhitungan Total Luas 

Perabot Luas Sirkulasi 

Kamar 

Tidur 

70 Istirahat 

Belajar 

Mengerjakan 

tugas 

Analisa 9m² Kasur, meja 

belajar, kursi, 

lemari pakaian 

4,34 100% 630m² 

Kamar 

mandi 

35 Mandi  

Bak 

Bab 

Analisa 1m² Shower, tempat 

sabun, hanger. 

Toilet duduk. 

0,8 150% 140m² 

Toilet 35 Analisa 1m² 

Total 770 m² 

Sirkulasi ruang 20 % 924 m² 
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Tabel 3.10  : Fasilitas pengelola 

Sumber   : Analisis Pribadi  

 Fasilitas Pengelola 

 

Ruang Jumlah 

ruang 

Aktivitas Studi Luas 

( m² ) 

Perhitungan Total Luas 

Perabot Luas Sirkulasi 

Kantor 2 Bekerja 

Mempersiapkan 

laporan 

Menjadwal 

karyawan 

Survey 12m² Meja, kursi, lemari 

dokumen, sofa ( 

untuk tamu ), 

computer, printer 

6,47 90% 24m² 

Ruang 

CCTV 

1 Mengawasi 

keamanan 

bangunan 

Analisa 12m² Meja, monitor, 

computer, kursi 

5,3 130% 12m² 

R.rapat 1 Rapat bersama Survey 50m² Meja, kursi, lemari 23,62 120% 50m² 
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R.ganti 2 Karyawan 

mengganti 

pakaian 

Analisa 12m² Lemari pakaian 6,75 90% 24m² 

Ruang 

Security 

1 Mengawasi 

entrance 

bangunan jika 

ada tamu 

Survey 6m² Meja, kursi, 

lemari, tv, 

dispenser. 

1,64 250% 6m² 

Total 116m² 

Sirkulasi ruang 20 % 139m² 
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Tabel 3.11  : Fasilitas penunjang 

Sumber   : Analisis Pribadi  

 Fasilitas Penunjang 

 

Ruang Jumlah 

ruang 

Aktivitas Studi Luas 

( m² ) 

Perhitungan Total Luas 

Perabot Luas Sirkulasi 

R.serbaguna 1 Kegiatan “ 

kampus, belajar. 

Survey 

dan 

analisa 

56m² Meja dan kursi 

serta lemari. 

14 300% 56m² 

Klinik 2 Cek up dan 

beristirahat 

Survey 

dan 

analisa 

12m² 

16m² 

Meja, kursi, 

lemari peralatan, 

kasur. 

4,77 

7,75 

150% 

100% 

28m² 

Kantin 1 Memasak dan 

makan 

Survey 

dan 

analisa 

98m² Meja, kursi, mini 

kitchen set 

44,38 120% 98m² 
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Gudang 1 Menyimpan 

barang 

Survey 12m² Rak lemari besi 6,75 90% 12m² 

Hotspot area 1 Untuk 

mengerjakan 

tugas dengan 

mengakses 

internet 

Survey  30m² Meja dan kursi 12 150% 30m² 

R.ob 2 Menyimpan alat – 

alat kebersihan 

Survey 3m²  1,65 90% 6m² 

Seating 

group 

5  Mengobrol, 

duduk dan 

bersosialisasi 

Survey 10m² Kursi dan meja 5 100% 50m² 

Total 280m² 

Sirkulasi ruang 20 % 362m² 
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Tabel 3.12  : Fasilitas servis 

Sumber   : Analisis Pribadi  

 Fasilitas Servis 

 

Ruang Jumlah 

ruang 

Aktivitas Studi Luas ( 

m² ) 

Perhitungan Total Luas 

Perabot Luas Sirkulasi 

Dapur + 

ruang 

makan 

2 Memasak 

dan makan 

Survey 30m² Kitchenset, meja 

makan, kursi, 

lemari es, 

washtafel dan 

kompor 

10,75 180% 60m² 

Laundry 1 Mencuci, 

menjemur 

dan 

menggosok 

Survey 

dan 

analisa 

12m² Mesin cuci, meja 

setrika, pengering 

pakaian, jemuran 

pakaian 

5,344 120% 12m² 
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pakaian 

R.pompa 1 Pompa air Survey 

dan 

analisa 

12,5m² Mesin pompa 5,2 100% 12,5m² 

R.genset 1 Mensuplai 

Listrik jika 

padam 

Survey 

dan 

analisa 

64m² Mesin Genset 30 110% 64m² 

Total 148,5m² 

Sirkulasi ruang 20 % 178m² 
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 Penjelasan dengan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi tentang analisa 

perhitungan sirkulasi besaran ruang 

 

Kamar tidur mahasiswa 

Dimensi Luas 

300 x 300 cm 9m² 

Fasilitas Tempat isitrahat untuk mahasiswa. 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

 

Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Tabel 3.13 : Besaran ruang kamar tidur 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.1 : Besaran ruang kamar tidur 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.2 : Besaran ruang kamar tidur 

Sumber : analisis pribadi 
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Perabot 

Kasur 

Meja dan kursi belajar 

Lemari pakaian 

Meja dan kursi tamu 

Aktivitas 

Mengerjakan tugas 

istirahat 

Belajar 

Bermain 

 

 

Kamar mandi dan toilet 

Dimensi Luas 

100 x 200 cm 2 m ² 

Fasilitas Kamar mandi didalam kamar. 

 

 

 

Tabel 3.14 : Besaran ruang kamar mandi 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.3 : Besaran ruang kamar mandi dan toilet 

Sumber : analisis pribadi 
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Perabot 

Shower 

Tempat sabun 

Aktivitas 

Mandi 

BAB & BAK 

 

 

 

Pantry 

Dimensi Luas 

500 x 600 cm 30m² 

Fasilitas Digunakan untuk pengguna dan 

pengelola dorm untuk memasak 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

Tabel 3.15 : Besaran ruang pantry 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.4 : Besaran ruang kamar mandi dan toilet 

Sumber : analisis pribadi 
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Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Perabot 

Lemari es 

Rak piring 

Aktivitas 

Memasak 

Mencuci piring 

Gambar 3.5 : Besaran ruang pantry 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.6 : Besaran ruang pantry 

Sumber : analisis pribadi 
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Kompor 

Meja makan 

Wastafel, dll 

Makan 

 

 

 

Kantin 

Dimensi Luas 

700 x 1400 cm 98m² 

Fasilitas Digunakan untuk mahasiswa yang 

malas atau tidak bisa memasak 

dan jajan di kantin. 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

Tabel 3.16 : Besaran ruang kantin 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.7 : Besaran ruang kantin 

Sumber : analisis pribadi 
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Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Perabot 

Kompor 

Kulkas minuman 

Meja makan 

Mini kitchen set 

Aktivitas 

Memasak 

Memesan 

Makan 

Mencuci piring 

 

 

Gudang 

Dimensi Luas 

300 x 400 cm 12m² 

Fasilitas Ruangan yang digunakan untuk 

menyimpan barang – barang. 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

Tabel 3.17 : Besaran ruang gudang 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.8 : Besaran ruang kantin 

Sumber : analisis pribadi 
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Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Perabot 

Rak besi untuk barang 

Aktivitas 

Menyimpan barang 

Menata barang 

Mengambil barang 

 

Gambar 3.9 : Besaran ruang gudang 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.10 : Besaran ruang gudang 

Sumber : analisis pribadi 
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Laundry 

Dimensi Luas 

300 x 400 cm 12m² 

Fasilitas Ruangan yg digunakan khusus untuk 

mencuci pakaian kotor dan 

menggosok. 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

 

Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Tabel 3.18 : Besaran ruang laundry 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.11 : Besaran ruang laundry 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.12 : Besaran ruang laundry 

Sumber : analisis pribadi 
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Perabot 

Mesin cuci 

Meja gosok 

Pengering pakaian 

Jemuran pakaian 

Aktivitas 

Mencuci 

Menggosok 

Mengeringkan pakaian 

 

 

Hotspot area 

Dimensi Luas 

300 x 1000 cm 30 m² 

Fasilitas Ruangan yang dipasang wifi guna 

untuk menunjang kegiatan belajar 

mahasiswa dalam mencari ilmu 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

 

 

Tabel 3.19 : Besaran ruang hotspot area 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.13 : Besaran ruang hotspot area 

Sumber : analisis pribadi 
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Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Perabot 

Meja 

Kursi 

Aktivitas 

Mencari data dari internet 

Belajar 

 

 

Ruang serbaguna 

Dimensi Luas 

700 x 800 cm 56m² 

Fasilitas  Ruangan yang dapat digunakan 

unruk bermacam – macam 

kegiatan seperti belajar bersama,  

kegiatan BEM kampus, berdoa 

bersama pada malam hari 

Tabel 3.20 : Besaran ruang serbaguna 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.14 : Besaran ruang hotspot area 

Sumber : analisis pribadi 
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sebelum tidur, dll. 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

 

Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Perabot 

- 

Aktivitas 

Bermacam - macam 

 

 

 

Gambar 3.15 : Besaran ruang serbaguna 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.16 : Besaran ruang serbaguna 

Sumber : analisis pribadi 
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Ruang ganti karyawan 

Dimensi Luas 

300 x 400 cm 12m² 

Fasilitas Ruang yang digunakan untuk 

karyawan untuk mengganti 

pakaian 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

 

Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

Tabel 3.21 : Besaran ruang ganti karyawan 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.17 : Besaran ruang ganti karyawan 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.18 : Besaran ruang ganti karyawan 

Sumber : analisis pribadi 
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Perabot 

Lemari pakaian 

Aktivitas 

Mengganti pakaian 

 

 

Ruang Pengelola 

Dimensi Luas 

300 x 400 cm 12m² 

Fasilitas Ruang untuk suster bekerja. 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

 

Tabel 3.22 : Besaran ruang pengelola 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.19 : Besaran ruang pengelola 

Sumber : analisis pribadi 
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Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Perabot 

Meja kerja 

Lemari dokumen 

Meja tamu 

Dispenser 

Aktivitas 

Bekerja 

Membuat laporan 

Membuat jadwal 

 

 

Ruang rapat 

Dimensi Luas 

500 x 1000 cm 50m² 

Fasilitas Ruang yang digunakan untuk rapat 

Tabel 3.23 : Besaran ruang rapat 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.20 : Besaran ruang pengelola 

Sumber : analisis pribadi 
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pekerjaan / tugas oleh pengelola 

atau pun mahasiswa 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

 

Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Perabot 

Meja dan kursi 

Lemari 

Aktivitas 

Rapat 

 

Gambar 3.21 : Besaran ruang rapat 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.22 : Besaran ruang rapat 

Sumber : analisis pribadi 
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Screen proyektor 

Proyektor 

 

 

 

Klinik 

Dimensi Luas 

300 x 400 cm 

400 x 400 cm 

12m² 

16m² 

Fasilitas Ruang yang digunakan untuk 

check up mahasiswa yang sedang 

sakit atau beristirahat 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

 

 

Tabel 3.24 : Besaran ruang klinik 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.23 : Besaran ruang klinik 

Sumber : analisis pribadi 
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Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

 

 

Gambar 3.25 : Besaran ruang kamar klinik 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.24 : Besaran ruang klinik 

Sumber : analisis pribadi 
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Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Perabot 

Meja dan kursi 

Lemari 

Kasur 

Aktivitas 

Check up ( mahasiswa ) 

Memeriksa dan mengobati ( Dokter 

) 

 

 

Ruang CCTV 

Dimensi Luas 

300 x 400 cm 12m² 

Fasilitas Ruang yang digunakan untuk 

melihat video rekaman secara 

langsung atau rekaman dari CCTV 

Tabel 3.25 : Besaran ruang CCTV 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.26 : Besaran ruang kamar klinik 

Sumber : analisis pribadi 
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Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

 

Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Perabot 

Meja dan kursi 

Monitor dan kompiuter 

Aktivitas 

Mengawasi kegiatan dan keamanan 

dormitory 

 

 

Gambar 3.27 : Besaran ruang CCTV 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.28 : Besaran ruang CCTV 

Sumber : analisis pribadi 
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Ruang OB 

Dimensi Luas 

150 x 200 cm 3m² 

Fasilitas Ruang yang berisikan peralatan – 

peralatan kebersihan 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

 

Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Tabel 3.26 : Besaran ruang OB 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.29 : Besaran ruang OB 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.30 : Besaran ruang OB 

Sumber : analisis pribadi 



123 
 

Perabot 

Peralatan – peralatan kebersihan 

Aktivitas 

- 

 

 

Ruang Security 

Dimensi Luas 

200 x 300 cm 6m² 

Fasilitas Ruang yang digunakan khusus 

untuk satpam untuk mengawasi 

keamanan dormitory ketika ada 

tamu masuk ( terletak di entrance 

dorm ) 

Gambar 2 Dimensi ( Autocad ) 

 

 

 

Tabel 3.27 : Besaran ruang security 

Sumber : analisis pribadi 

Gambar 3.31 : Besaran ruang security 

Sumber : analisis pribadi 
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Gambar 3 Dimensi ( Sketchup ) 

 

 

 

Perabot 

Meja dan kursi 

Lemari 

Dispenser 

Aktivitas 

Mengawasi tamu 

 

3.2 Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

Analisa ini merupakan salah satu poin yang penting untuk 

menentukan alternatif – alternatif struktur bangunan yang cocok 

dipakai, utilitas, material bangunan dan finishing bangunan. 

3.2.1 Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

a) Studi sistem struktur  

Studi terhadap sistem struktur bangunan dikelompokan menjadi 3, yaitu : 

Gambar 3.32 : Besaran ruang security 

Sumber : analisis pribadi 
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Tabel 3.28  : Analisis Sistem Struktur dan alternatif 

Sumber   : Analisis Pribadi 

1. Whole Structure ( Sistem struktur keseluruhan bangunan ) dibedakan 

menjadi 3 jenis ( PTSB 2 ) ,yaitu : 

 

 

No Sistem Struktur Karakteristik 

1 Struktur Dinding Masif 

 

Gambar 3.33 :  

Struktur Dinding Masif 
Sumber: 

http://blogs.upnjatim.ac.idstru
kturbangunanfiles200702blok
2. 
jpg 

- Mampu menahan panas yang 

datang, semakin tebal 

semakin mampu menahan 

datangnya panas. Ketebalan 

dinding masif adalah 20 cm 

dengan bahan beton dan 30 

cm dengan batu bata 

- Penyaluran beban merata 

pada seluruh badan dinding 

- Bukaan sedikit, karena jika 

banyak bukaan badan dinding 

tidak mampu menompang 

beban dari atas (bukaan 30%) 

- Penyusunannya harus 

membentuk ruang. 

- Struktur primer 
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2 Struktur Dinding Sejajar 

Gambar 3.34 :  

Struktur Dinding Sejajar 

Sumber : 

http://blogs.upnjatim.ac.id/str

ukturbangunan/files/2007/02/

blok1.jpg 

- Membagi ruang lebih efisien 

- Bentang tidak terbatas jika 

menggunakan dinding sejajar 

- Bukaan sedikit, karena jika 

banyak bukaan badan dinding 

tidak mampu menompang 

beban dari atas (bukaan 30%) 

- Tidak kuat terhadap tekanan) 

horizontal yang mengarah 

pada dinding sejajar 

- Penyusunannya hanya satu 

arah ( arah memanjang / 

melebar) yang disusun sejajar 

- Struktur primer 

3 Struktur Rangka 

 

Gambar 3.35 :  

Struktur Rangka 

Sumber : 

https://rezkymulia.files.wordpr

- Penyaluran tekanan secara 

Horizontal dan Vertical pada 

struktur kolom dan balok induk 

serta balok anak. 

- Penggunaan material beton 

bertulang, baja, dan kayu 

(untuk bangunan yang tidak 

berat) 

- Membutuhkan ketelitian dalam 

https://rezkymulia.files.wordpress.com/2011/07/1-21.png
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ess.com/2011/07/1-21.png menggunakan struktur rangka, 

karena sangat vital untuk 

berdirinya suatu bangunan 

- Bukaan dapat sangat lebar 

- Elemen pengisi dapat berupa 

batu bata, kaca, beton, dan 

sebagainya 

- Dapat menerima panas dan 

lamanya disesuaikan dengan 

penggunaan material elemen 

pengisi bangunan 

 

2. Sub-structure ( Struktur bagian bawah bangunan, Pondasi ) 

Dalam memilih pondasi yang akan digunakan untuk bangunan, diperlukan 

beberapa pertimbangan, yaitu : 

- Melihat kondisi tanah ( Datar atau berkontur ) 

- Mengecek kekerasan tanah 

- Beban bangunan yang akan dipikul 

- Faktor lingkungan 

- Biaya pengerjaan pondasi 

- Waktu pengerjaan pondasi 

- Ketersediaan material pembuatan pondasi di daerah tersebut ( ada 

toko bangunan di sekitar proyek tersebut atau tidak ) 

https://rezkymulia.files.wordpress.com/2011/07/1-21.png
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Tabel 3.29  : Analisis Sistem pondasi dan alternatif 

Sumber   : Analisis Pribadi  

- Ada atau tidaknya pabrik yang membuat beton pracetak / precast di 

sekitar lokasi tapak dikarenakan jika memakai pondasi tiang pancang, 

bore pile, mini pile , dll lebih baik langsung memesan dari pabrik 

daripada membuat sendiri dengan beton konvensional di karenakan 

lebih mengirit waktu dan biaya serta pengerjaanya lebih cepat dan 

lebih rapi. 

Setelah mengetahui sistem struktur dan pertimbangan di atas, 

Maka alternatif pondasi, plat lantai dan rangka atap yang dapat 

digunakan dapat dilihat pada tabel. 

Tabel berikut hanyalah merupakan alternatif saja, hanya 

merupakan pilihan – pilihan yang dapat digunakan pada tahap 

perencanaan dan perancangan bangunan, jadi penggunaan aslinya 

akan dipertimbangkan setelah memasuki tahap desain bangunan 

 

 

Alternatif Penggunaan Pondasi 

No Jenis Pondasi Karakteristik 

1. Pondasi Footplat - Penggunaan footplat didukung 

dengan tanah yang baik dan 

stabil dengan daya dukung 

1,5 hingga 2 Kg / m2. 

- Perbandingan campuran 
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Gambar 3.36 :  

Pondasi Footplat 

Sumber : 

http://duniatekniksipil.web.id/ 

pengisi footplat 1 PC : 3 pasir 

: 5 kerikil atau  1 PC : 2 pasir : 

3 kerikil dan untuk beton 

kedap air menggunakan 

campuran 1 PC : 1,5 pasir : 

2,5 kerikil 

-  Bangunan tinggi dengan 2 – 

3 lantai lebih 

direkomendasikan 

menggunakan pondasi 

footplat 

- Pengerjaan relatif lebih lama 

2. Pondasi Raft 

 

Gambar 3.37  Pondasi raft 
Sumber : 

pemburualien.blogspot.co.id 

 

- Kekuatan pondasi dapat 

diatur dengan kualitas cor 

beton dan dimensi tulangan 

besi yang diinginkan. 

- Pelaksanaan dan biaya 

konstruksi agak mahal 

- Membutuhkan pelaksanaan 

khusus, tidak semua 

kontraktor bisa 

melaksanakanya. 
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3. Pondasi tiang pancang 

 

 

 

 

 

Gambar 3.38 

Pondasi tiang pancang 

Sumber: 
http://jumantorocivilengiinering.
blogspot.co.id/2015/03/perenc
anaan-pondasi-tiang-
pancang.html  

 

- Biaya pembuatannya 

kemungkinan besar (dengan 

melihat letak lokasi dan 

lainnya), lebih murah bila 

dikonversikan dengan kekuatan 

yang dapat dihasilkan. 

- Pelaksanaannya lebih mudah. 

- Di Indonesia, peralatan yang 

digunakan tidak sulit untuk 

didapatkan. 

- Para pekerja di Indonesia 

sudah cukup terampil untuk 

melaksanakan bangunan yang 

mempergunakan pondasi tiang 

pancang. 

- Waktu pelaksanaannya relatif 

lebih cepat. 

- Data tanah dimana bangunan 

akan didirikan. 

-  Daya dukung dari tiang 

pancang itu sendiri (baik single 

pile ataupun group pile). 

- Analisa negative skin 

http://jumantorocivilengiinering.blogspot.co.id/2015/03/perencanaan-pondasi-tiang-pancang.html
http://jumantorocivilengiinering.blogspot.co.id/2015/03/perencanaan-pondasi-tiang-pancang.html
http://jumantorocivilengiinering.blogspot.co.id/2015/03/perencanaan-pondasi-tiang-pancang.html
http://jumantorocivilengiinering.blogspot.co.id/2015/03/perencanaan-pondasi-tiang-pancang.html
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Tabel 3.30  : Alternatif Plat Lantai. 

Sumber   : Analisis Pribadi  

friction (karena mengakibatkan 

beban tambahan) 

 

3. Upper-structure ( Struktur atas bangunan ) ( Plat Lantai ) 

 

Plat Lantai 

1 

One Way Slab atau 

plat satu arah 

 

 
 
 
 
 

Gambar 3.39 :  

One Way Slab 

Sumber : 

http://www.iamcivilengineer.com 

- Slab satu arah yang dapat 

digunakan pada kantilever 

- Menahan beban berupa 

momen lentur satu arah 

- Panjang (L) dibagi (B) sama 

dengan 2 atau lebih besar 

daripada 2 (L/B >= 2) 

- Ketebalan plat lantai bisa 

tipis, karena sudah 

ditompang oleh balok 
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2 Two Way Slab atau  

plat dua arah  

 

 
 
 
 
 
Gambar 3.40 :  

Two Way Slab 

Sumber : 

http://www.iamcivilengineer.com 

- Menahan beban berupa 

momen lentur dua arah 

- Mengikat 4 sisi 

- Panjang (L) dibagi (B) lebih 

kecil daripada 2 (L/B < 2) 

- Ketebalan plat lantai bisa 

tipis, karena sudah 

ditompang oleh balok 

3 Plat Lantai Flat Slab 

 

Gambar 3.41 :  

Flat Slab 

Sumber : 

http://www.iamcivilengineer.com 

- Plat lantai ditompang oleh 

kolom tanpa adanya balok 

- Ketebalan plat lantai antara 

12,5 – 30 cm pada bentang 

8 – 10 meter 

- Diberikan drop panel pada 

sekitar kolom penumpu 

untuk menahan gaya geser 

dan tekan 

 

b) Studi sistem enclosure  

Studi enclosure merupakan material pelingkup bangunan yang terdiri dari 

lantai, dinding, plafond dan atap. Berikut adalah alternatif pelingkup 

bangunan : 
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Tabel 3.31  : Alternatif struktur atap 

Sumber   : Analisis Pribadi  

1) Atap ( Rangka struktur atap ) 

Struktur atas adalah struktur yang digunakan pada atap bangunan. Atap 

adalah bagian paling atas dari suatu bangunan, yang melindungi gedung 

dan penghuninya secara fisik maupun metafisik 

(mikrokosmos/makrokosmos). 

Permasalahan atap tergantung pada luasnya ruang yang harus 

dilindungi, bentuk dan konstruksi yang dipilih, dan lapisan penutupnya. Di 

daerah tropis atap merupakan salah satu bagian terpenting. Struktur atap 

terbagi menjadi rangka atap dan penopang rangka atap. Rangka atap 

berfungsi menahan beban dari bahan penutup. Penopang rangka atap 

adalah balok kayu / baja yang disusun membentuk segitiga,disebut 

dengan istilah kuda-kuda. 

 

Struktur untuk atap 

1 

rangka kayu 

Gambar 3.42 :  

Rangka Atap Kayu 

Sumber   :  
www.klcbs.net  

- Dapat membuat kesan 

hangat 

- Bagus saat diekspose 

- Rentan terhadap rayap 

- Pemasangannya cukup lama 

- Secara ekonomis cukup 

mahal 

http://www.klcbs.net/
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2 Baja IWF 

 

Gambar 3.43 :  

Rangka Atap Baja IWF 

Sumber   :  

www.lightgroupindonesia.com 

- Kuat terhadap gaya tarik 

yang besar 

- Dapat didaur ulang 

- Harga lebih murah daripada 

stainless steel  

- Lebih lentur dibanding beton 

- Sifatnya Kuat 

- Lemah dengan gaya tekan 

- Tidak fleksibel (dibanding 

kayu) 

- Dapat berkarat 

3 Dak beton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.44 :  

Dak Beton 

Sumber   :  

http://panel.mustangcorps.coma

dminfluploadfiles15974-

photo.jpg  

- Sifatnya fleksibel dapat 

dibentuk sesuai kebutuhan 

- Permukaan yang datar dapat 

digunakan untuk meletakan 

furnitur seperti pot 

- Perawatan yang lebih mudah 

- Mampu meredam panas 

- Kedap air 
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Tabel 3.32  : Alternatif pelapis atap. 

Sumber   : Analisis Pribadi  

4. Baja ringan 

 

Gambar 3.45 : Rangka atap 

baja ringan 

Sumber : 

www.lightgroupindonesia.com 

- Mudah dirakit 

- Memiliki kekuatan tarik yang 

tinggi ( 550MPa ) 

- Jarak cenderung rapat. 

- Tidak bisa di ekspos 

- Satu kesalahan struktur 

dapat menarik yang lainya 

- Baja ringan tidak sefleksibel 

kayu yang dapat dibentuk 

berbagai profil. 

2) Penutup atap 

 

Pelapis Atap 

1 

Genteng Tanah Liat 

 

 

 

 

Gambar 3.46 :  

Genteng Tanah Liat 

Sumber : 

http://www.gambarrumahminimali

s.org 

- Dari segi biaya cukup murah 

- Dapat menerima gaya tekan 

dengan baik 

- Ramah lingkungan 

- Dapat berjamur dan berlumut 

jika tidak dilapisi cat 

- Sering dipakai 
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Tabel 3.33  : Alternatif penutup plafond. 

Sumber   : Analisis Pribadi  

2 

Bitumen Selulosa 

 

 

 

 

 

Gambar 3.47 :  

Genteng Bitumen Selulosa 

Sumber : 

http://www.mediabangunan.com/2013/0

9/genteng-selulosa-bitumen-

onduvilla.html ,2010 

- Warna yang beragam 

- Kuat (tahan pecah) 

- Lentur 

- Mampu meredam suara 

- Ringan 

- Tahan lama 

- Kedap air 

- Pemasangannya mudah 

 

 

3) Plafond 

 

Penutup Plafond 

1 

Plafond Gypsum 

 

Gambar 3.48 :  

Plafond Gypsum 

Sumber : 

- Membawa kesan mewah 

- Penggunaan gypsum 

disesuaikan dengan aktivitas 

dalam ruangan 

- Perawatannya mudah 

- Model dapat difariasi 

- Proses pemasangan cepat 

dan rapi 

http://www.mediabangunan.com/2013/09/genteng-selulosa-bitumen-onduvilla.html
http://www.mediabangunan.com/2013/09/genteng-selulosa-bitumen-onduvilla.html
http://www.mediabangunan.com/2013/09/genteng-selulosa-bitumen-onduvilla.html
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http://www.gypsummandiri.com/201

5/01/harga-borongan-up-date-

2015.html 

- Tidak tahan terhadap 

benturan 

- Tidak tahan jika terkena air 

- Barangnya sudah umum 

digunakan 

2 

Plafond kayu 

 

 

 

Gambar 3.49 :  

Plafond Kayu 

Sumber : 

http://carapemasangangypsum.blogspot

.co.id/2015/11/desain-plafon-kayu-

minimalis-modern.html 

- Membawa kesan mewah 

- Mempunyai nilai estetika yang 

bagus dan indah 

- Kesan natural 

- Model dapat difariasi 

- Rentan terhadap rayap 

- Secara ekonomis lebih mahal, 

karena menggunakan kayu 

 

- Membawa kesan nyaman dan 

hangat 

- Dapat digunakan dan serasi 

diberbagai macam ruangan 
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3. Beton Ekspose 

 

 

 
 
 
 
 
Gambar 3.50 :  

Beton Ekspose 

Sumber : 

https://septanabp.files.wordpress.

com 

- Dari segi biaya cukup murah 

- Memberikan kesan 

kontenporer 

- Penggunaan tukang yang ahli 

dalam pengerjaan plafond 

beton  

- Penggunaan semen khusus 

agar tidak lembab 

 

4) Dinding 

Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang 

melindungi suatu area.Umumnya , dinding membatasi suatu bangunan 

dan menyokong struktur lainya , membatasi ruang daam bangunan 

menjadi ruangan – ruangan , atau melindungi suatu ruang di alam 

terbuka.  

Dinding bangunan memiliki dua fungsi , yaitu menyokong atap dan 

langit – langit , membagi ruangan , serta melindungi terhadap intrusi dan 

cuaca.  

 

https://septanabp.files.wordpress.com/
https://septanabp.files.wordpress.com/
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Tabel 3.34  :  Alternatif dinding 

Sumber   : Analisis Pribadi  
 

Elemen pengisi kolom (Elemen Pengisi Dinding dan Partisi) 

1 

Dinding Batu Bata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.51 :  

Dinding Batu Bata 

Sumber : 

http://rumahbagusminimalis.com 

- Mudah didapatkan dimana pun 

- Tidak membutuhkan perekat 

yang khusus 

- Waktu pemasanganya lebih 

lama 

- Kurang cocok untuk bangunan 

2 lantai ke atas ( biasanya 

lebih memakai bata ringan ) 

- Saat akan memasang lebih 

baik direndam atau dibasahi 

terlebih dahulu supaya rekat 

dengan spesi. 

- Lebih boros dalam 

menggunakan campuran spesi 

karena dengan ketebalan 1,5 

atau 2 cm. 

2 

Dinding Beton - Pelaksanaan lebih cepat 

- Penggunaan begesting lebih 

sedikit 

- Mutu beton lebih terjamin 

- Secara ekonomi dapat 

http://rumahbagusminimalis.com/
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Gambar 3.52 :  

Dinding Beton 

Sumber : 

http://www.disainrumahminimalismodern

.com 

mengurangi pengeluaran biaya 

- Lebih ramah lingkungan 

- Lebih tahan api 

3. 

Penutup Dinding Gypsum 

 

 

 

 

 

Gambar 3.53 :  

Dinding Gypsum 

Sumber :  

1. http://konstruksi-bg.blogspot.co.id 

- Membawa kesan mewah 

- Penggunaan gypsum 

disesuaikan dengan 

aktivitas dalam ruangan 

- Perawatannya mudah 

- Model dapat difariasi 

- Proses pemasangan cepat 

dan rapi 

- Tidak tahan terhadap 

benturan 

- Tidak tahan jika terkena 

air 

- Barangnya sudah umum 

digunakan 

http://konstruksi-bg.blogspot.co.id/
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4 

Bata ringan 

 

 

Gambar 3.54 :  

Bata ringan 

Sumber : 

khedanta.wordpress.com 

- Lebih ringan sehingga 

menghemat biaya 

pelaksanaan, biasanya 

sekarang dipakai untuk 

bangunan 3 lantai lebih. 

- Kuat tekan tinggi 

- Pengangkutan ke lokasi 

proyek lebih mudah 

- Lebih kedap suara 

- Tidak membutuhkan plesteran 

yang tebal seperti bata merah 

- Membutuhkan perekat khusus 

yaitu dengan semen instan 

- Jika terkena air proses 

pengeringanya lebih lama 

- Harga bata ringan lebih mahal 

daripada yang biasa 
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Tabel 3.31  :  Alternatif dinding 

Sumber   : Analisis Pribadi  
Tabel 3.31  :  Alternatif dinding 

Sumber   : Analisis Pribadi  

Tabel 3.35  : Alternatif penutup lantai. 

Sumber   : Analisis Pribadi  

5) Lantai 

Lantai adalah bagian dasar sebuah ruang , yang memiliki peran penting 

untuk memperkuat eksistensi obyek yang berada di dalam ruang. 

 

Penutup lantai 

1 

Marmer 

 

Gambar 3.55 : Lantai Marmer 

Keramik 

Sumber : www.flickr.com 

- Ukuran bebas 

- Ruangan tampak lebih 

besar 

- Biaya cenderung mahal 

- Pemasangan rumit 

- Sulit dibersihkan. 

2. 

Granit 

 

Gambar 3.56 : Granit 

Sumber : www.animalia.club 

- Ukuran bervariasi 

- Memiliki corak dan varian 

terbatas. 

- Biaya pemasangan mahal. 

- Pengerjaan harus 

menggunakan mata pisau 

khusus untuk memotong 

granit. 
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3.2.2 Studi Sistem Pembangunan 

Pada proyek ini Proses awal dalam membuat progam adalah mengetahui 

Kawasan dan lingkungan yang akan dibahas terlebih dahulu. Topik yang 

sudah tersedia berguna untuk mengetahui fungsi dari bangunan yang 

akan di bangun, dengan mengetahui fungsi dari bangunan maka akan 

mengetahui pelaku dan aktivitas yang akan terjadi di dalam bangunan. 

Luasan ruang yang didapatkan akan digunakan sebagai besaran 

ruang yang direncanakan (ditambahkan detail perabot di dalamnya).Jenis-

jenis ruang yang sudah diperoleh mempunyai fungsi yang berbeda-beda. 

Perbedaan fungsi ruang kemudian dikelompokkan menurut sifat dan jenis 

ruang yang berfungsi untuk memenuhi kinerja bangunan.  

Setelah menentukan kelompok ruang berdasarkan sifat dan 

jenisnya, kelompok ruang tersebut disusun berdasarkan hubungan ruang 

satu dengan yang lainnya dengan mengatur letak jauh atau dekatnya 

hubungan satu ruang dengan yang lainnya. 

Setelah semua data terkumpul , Maka tahap selanjutnya adalah 

penyusunan Aktivitas pelaku di dalam bangunan mempunyai kegiatan 

yang berbeda – beda, sehingga perlu adanya studi perilaku untuk 

mendapatkan jenis –jenis ruang, luasan ruang, dan sirkulasi untuk 

kegiatan di dalamnya.  

Di lanjutkan dengan studi kebutuhan ruang dan persyaratan ruang 

sehingga dapat terbentuk program ruang untuk penduduk sekitar. Lalu 

tahap berikutnya adalah analisa . Sebelum membangun bangunan di 
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lahan , Arsitek harus menganalisis tapak dan mengetahui kondisi topografi 

tapak agar penempatan – penempatan ruang dapat di sesuaikan dengan 

kondisi tapak. Sesudah tahap analisis , Arsitek membuat skematik desain 

tapak. Kemudian membuat gambar kerja sesuai dengan Pemograman , 

Analisis Dan Skematik desain yang sudah di buat. 

Tahap Selanjutnya sesudah membuat gambar kerja adalah tahap 

pelaksanaan . Pada tahap ini memerlukan Kontraktor ( Site engineer ) , 

Mandor , tukang bangunan dll untuk melaksanakan membangun 

bangunan yang telah di buat di gambar kerja.  

 Langkah Pertama ya itu Site Working yaitu di mana Kontraktor dan 

Mandor berdiskusi di mana akan meletakan bahan – bahan material 

bangunan seperti pasir , Semen , Batu kali , Besi , dan peralatan 

peralatan yang akan di gunakan untuk membangun.  

 Langkah kedua yaitu Kontraktor memasang Bouwplank menurut letak 

– letak pondasi dan dinding dengan menggunakan alat meteran atau 

teodolit jika di perlukan. Setelah bouwplank di pasang , di beri benang 

supaya dapat mengetahui Lurus atau tidaknya pekerjaan yang 

dikerjakan oleh tukang – tukang bangunan ( Menggunakan benang ). 

 Langkah ketiga di lanjutkan dengan GroundBreaking ( peletakan batu 

pertama ) di mana lahan akan di gali untuk mengerjakan pondasi. 

Pertama tama yang dilakukan adalah dengan menggali tanah lalu 

membuat bugesting untuk mengecor pondasi. 



145 
 

 Langkah ke empat Setelah pekerjaan pondasi selesai , lalu dilanjutkan 

dengan pekerjaan Struktur .Selanjutnya adalah pemasangan Besi 

pada Kolom , Balok, Sloof dan Ring Balk. jila pemasangan besi sudah 

selesai dilanjut dengan pemasangan begel dengan jarak 15 – 20 Cm 

dilanjutkan dengan memasang bugesting kayu untuk melakukan 

pengecoran. 

( Pengecoran untuk plat lantai harus di perhatikan terutama di kamar 

mandi , dapur untuk saluran pipa air kotor dan air bersih) 

 Langkah Ke lima adalah pemasangan dinding yang dilakukan secara 

bertahap yaitu pemasangan pertama dengan tinggi maksimal 1 meter 

lalu harus menunggu pemasangan pertama kering terlebih dahulu 

baru dapat di lanjutkan pemasangan dinding lebih tinggi. ( Space perlu 

diberikan untuk pemasangan pipa air bersih dan air kotor serta 

instalasi listrik ) 

 Langkah keenam adalah pemasangan kusen untuk pintu dan jendela, 

Pemasangan pintu dan jendela diperlukan pelubangan terhadap 

pemasangan batu bata terlebih dahulu baru kusen dapat di masukan 

ke dalam dinding. Jika dinding Di cor , perangkaian bugesting kayu 

diperlukan untuk menyesuaikan ukuran kusen yang ada dalam 

gambar kerja arsitek. 

 Langkah Ketujuh adalah pemasangan rangka atap dimulai dengan 

merancang atap di bawah terlebih dahulu ( Kuda- kuda , Gording , 

Nok , Kaso). Setelah selesai di rancang rangka atap dapat diletakan di 
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lanjut dengan pemasangan usuk , Setelah usuk selesai di pasang 

dapat di beri lapisan Galvalum / seng lembaran ( alumunium Foil ) jika 

diperlukan . Sesudah itu pemasangan reng dan genteng sebagai 

finishing atap. 

 Langkah Kedelapan adalah Pekerjaan Instalasi Air Bersih dan Air 

kotor dengan pemasangan Toilet , Washtafel , kran , Floor Drain dll. ( 

Pemasangan terhadap pipa di dinding atau plat lantai yang telah di 

beri space pada langkah ke 4 dan 5 ) 

 Langkah kesembilan adalah pekerjaan Instalasi listrik hampir sama 

dengan langkah ke delapan , di tahap ini kabel listrik hanya perlu di 

masukan pada pipa instalasi yang sudah di persiapkan pada langkah 

4 dan 5 

 Langkah ke sepuluh adalah pemasangan plafond , Pertama 

pemasangan rangka plafond besi hollow lalu di lanjut dengan 

pemasangan plafond kalsiboard ( Wet Area ) dan Gypsum Board ( Dry 

Area ). 

 Langkah terakhir adalah tahap finishing yang di bagi menjadi 

beberapa tahap : 

o Pekerjaan pemasangan penutup lantai dan dinding 

o Perkejaan politur pada kusen , pintu dan perabot lainya 

o Perkejaan pengecatan interior dan eksterior 

o Pekerjaan pemasangan kunci – kunci dan alat penggantung 

o Pekerjaan pemasangan lampu , saklar , stop kontak , dll 
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o Pembuatan pagar depan ( Entrance ) 

o Dll 

Pada pembangunan struktur dengan bahan beton dikenal 3 ( tiga ) 

metode pembangunan yang umum dilakukan , yaitu : 

 Sistem konvensional 

Metode yang menggunakan bahan tradisional kayu dan triplek 

sebagai formwork dan perancah , serta pengecoran beton di tempat. 

 Sistem Formwork 

Sistem yang sudah melangkah lebih maju dari sistem konvensional 

dengan digunakanya sistem formwork dan perancah dari bahan metal. 

Sistem formwok yang telah masuk di Indonesia , antara lain Sistem 

Outinord dan Mivan. Sistem Outinord menggunakan bahan baja 

sedangkan Sistem Mivan menggunakan bahan alumunium. 

 Sistem Pracetak / Precast 

Seluruh komponen bangunan dapat difabrikasi lalu dipasang di 

lapangan . Proses pembuatan komponen dapat dilakukan dengan 

kontrol kualitas dengan baik. 

 Terdapat metode tambahan dalam membangun yaitu adalah beton 

Geopolymer ( Jika menggunakan tema Green akan cocok dengan 

menggunakan sIstem ini ) ( Penjelasan ada dalam tabel 3.33 ) 

Berikut alat – alat yang digunakan untuk membangun dengan sistem – 

sistem di atas : 
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Tabel 3.36  : Sistem pembangunan 

Sumber   : Analisis Pribadi  
 

Beton Konvensional ( Menggunakan Mollen truck ) 

 

Gambar 3.57: Proses penuangan 

beton 

Sumber : ilmutekniksipil.com 

 

Gambar 3.58 : Rangka besi 

Sumber : Dokumen pribadi 

- Kontraktor dapat memesan 

langsung dari pabrik dan di 

olah dalam perjalanan 

menuju ke proyek, 

Sesampainya di proyek 

olahan dapat langsung di 

tuang menjadi cetakan. 

- Rangka besi digunakan 

untuk memasang bugesting 

saat membuat plat lantai, 

memasang plafond, dll. Di 

tempat yang dapat 

dijangkau. Lebih awet 

daripada rangka bamboo. 

Beton Precast 
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Gambar 3.59 : Crane truck 

Sumber : 

Panduansistembangunantinggi, 

Jimmy S. Juwana 

Beton yang di cetak di pabrik lalu 

di bawa ke lokasi proyek dan 

dipasang menggunakan Crane 

Truck ( Dapat dilihat pada gambar 

). Pengerjaan dengan beton 

precast dapat lebih cepat dan 

menghemat waktu, namun 

resikonya adalah jika dalam waktu 

perjalanan beton dapat patah dan 

retak jika perjalanan dari pabrik ke 

proyek terlalu jauh. Pengiriman 

dilakukan pada malam hari. 

Beton Geopolimer 

 

Gambar 3.60 : Beton Geopolimer 

Sumber : 

www.mkutluhanergin.com 

 

Beton ramah lingkungan karena 

tidak terbuat dari semen namun 

berasal dari kandungan partikel-

partikel hasil recycle dari 

pembuangan industri. Beton 

geopolimer menggunakan bahan 

pozzolan berupa fly ash yang 

mempuyai kandungan alumina (Al) 

dan silika / silikon (Si). Beton 

geopolimer pertama kali ditemukan 
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Gambar 3.61 : Green Materials 

Sumber : www.slideserve.com 

oleh Davidovits, beliau meneliti 

tentang struktur yang ada di 

piramid, dan menemukan bahwa 

partikel – partikel beton yang 

digunakan pada piramid sama 

dengan beton geopolimer. 
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Tabel 3.37  : Sistem pencahayaan alami 

Sumber   : Analisis Pribadi  

3.2.3 Studi Sistem Utilitas 

a. Sistem Pencahayaan 

 

Pencahayaan Alami 

No Jenis Pencahayaan Karakteristik 

1 

Pencahayaan Alami 

 

 

Gambar 3.62 :  

Pencahayaan Alami 

Sumber :  

1. 

http://anekatopik26.blogspot.co.id/201

2/06/desain-rumah-alami-modern-

dengan.html 

2. Propertikompas.com 

 

Pencahayaan alami diterapkan 

pada bangunan agar dapat 

mengurangi penggunaan listrik 

pada pagi dan siang hari. 

Pemanfaatan pencahayaan 

secara alami secara maksimal 

sangat penting dalam 

bangunan. 

 

 

 

http://anekatopik26.blogspot.co.id/2012/06/desain-rumah-alami-modern-dengan.html
http://anekatopik26.blogspot.co.id/2012/06/desain-rumah-alami-modern-dengan.html
http://anekatopik26.blogspot.co.id/2012/06/desain-rumah-alami-modern-dengan.html
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Tabel 3.38  : Sistem pencahayaan buatan 

Sumber   : Analisis Pribadi  
 

2 

Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan yang dapat membantu menerangi ruangan saat 

pencahayaan alami tidak dapat dimanfaatkan ( pada malam hari ). 

Bentuk pencahayaan buatan yang biasanya dimanfaatkan adalah 

berupa lampu. Alternatif cahaya buatan yang dapat dimanfaatkan 

dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.  

Penerangan Umum  

(General Lighting) 

 

Gambar 3.63 :  

Penerangan Umum 

Sumber : http://vano-

architect.blogspot.co.id/2011_03_13_archive.

html 

Penerangan umum merupakan 

penerangan yang biasanya 

digunakan untuk menerangi 

sebuah ruangan dengan 

aktivitas yang tinggi 

Lampu Tersembunyi (Cove Light) 

 

Gambar 3.64 :  

Lampu Tersembunyi 

Lampu yang letaknya 

tersembunyi, biasanya lampu ini 

dimanfaatkan dalam ruang 

kamar, supaya arah 

pencahayaannya tidak langsung 

terpancar ke mata 
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Sumber : http://www.self-

electronics.com/index.php?controller=product

&action=index&id=60&lang=en 

Wall Lamp 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.65 :  

Wall Lamp 

Sumber : 

http://www.desainraya.com/memilih-lampu-

hias-minimalis/lampu-ruang-minimalis/ 

 

Lampu dinding yang di letakan 

dekat dengan pintu maupun 

menjadi salah satu lampu hias 

yang dapat dimanfaatkan saat 

lampu utama (general lamp) 

tidak dihidupkan 

Alternatif Jenis Lampu Yang Digunakan 

1 

Lampu Pijar 

 

 

 

 

 

Gambar 3.66 :  

Lampu Pijar 

Sumber : 

http://www.astudioarchitect.com/2011/1

1/mengenal-jenis-jenis-lampu-pijar.html 

- Lampu yang digunakan untuk 

menerangi ruangan yang tidak 

membutuhkan penerangan 

yang tinggi 

- Memiliki ketahanan selama 

1000 jam 

- Warna lampu pijar yang 

terkesan lebih hangat karena 

berwarna kuning 

- Lampu ini biasa digunakan 

untuk lampu tidur karena tidak 
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terlalu terang dan hemat. 

- Biasa digunakan di hotel - 

hotel 

 

2 

Lampu TL 

 

 

Gambar 3.67 :  

Lampu TL 

Sumber : 

http://www.astudioarchitect.com/2011/1

1/mengenal-jenis-jenis-lampu-pijar.html 

- Lebih hemat energi 

- Umum digunakan untuk 

menerangi ruangan 

- Daya tahan 15.000 jam 

- Lebih terang daripada lampu 

pijar 

- Tersedia dalam tiga pilihan 

warna, yaitu kuning, netral, 

putih 

- Lampu TL yang berbentuk 

panjang biasanya digunakan 

di toko – toko untuk 

penerangan yang maksimal. 

- Sedangkan lampu TL yang 

berbentuk bulat sering dipakai 

di dalam rumah karena 

pencahayaan yang cukup 

terang ( biasa digunakan di 

ruang tamu, dapur, kamar. 
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3 

Lampu LED 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.68 :  

Lampu LED 

Sumber : 

http://www.astudioarchitect.com/2011/1

1/mengenal-jenis-jenis-lampu-pijar.html 

- Tidak menambah panas suatu 

ruangan 

- Warna yang tersedia juga 

banyak 

- Penggunaan lampu LED dapat 

sebagai lampu hias (dalam 

cove light maupun dalam 

lampu dinding) 

- Harga relatif mahal 

- Hemat energi 

4 

Emergency Lamp 

 

 

 

Gambar 3.69 :  

Emergency Lamp 

Sumber   : 

http://navarti.com.ua/image/cache/data/

%D0%A8/220v_lamp/YJ-1895-

500x500.jpg 

 

- Lampu yang tidak 

menimbulkan panas kedalam 

ruangan 

- Penggunaan lampu seperti 

lampu pada umumnya 

- Lampu yang dapat 

dimanfaatkan saat lampu mati 

- Lampu ini otomatis akan hidup 

di saat listrik padam dan akan 

mati di saat listrik kembali 

hidup 
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Teknik pencahayaan dapat di atur dengan beberapa teknik guna 

mempengaruhi aktivitas dan suasana ruang dilihat dari persyaratan ruang 

yang ada . Berikut adalah teknik – teknik pencahayaan dalam ruangan : 

 Sistem pencahayaan langsung ( direct lighting ) 

Pada sistem ini 90-100% cahaya diarahkan secara langsung ke benda 

yang perlu diterangi. Sistm ini dinilai paling efektif dalam mengatur 

pencahayaan, tetapi ada kelemahannya karena dapat menimbulkan 

bahaya serta kesilauan yang mengganggu. 

 Pencahayaan semi langsung ( Semi direct lighting ) 

Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan langsung pada benda yang 

perlu diterangi, sedangkan sisanya dipantulkan ke 180 langit-langit dan 

dinding. Dengan sistem ini kelemahan sistem pencahayaan langsung 

dapat dikurangi. 

 Sistem pencahayaan difus ( general diffus lighting ) 

Pada sistem ini setengah cahaya 40-60% diarahkan pada benda yang 

perlu disinari, sedangka sisanya dipantulka ke langit-langit dan dindng. 

Dalam pencahayaan sistem ini termasuk sistem directindirect yakni 

memancarkan setengah cahaya ke bawah dan sisanya keatas. 

 Sistem pencahayaan semi tidak langsung ( semi indirect lighting ) 

Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding 

bagian atas, sedangkan sisanya diarahkan ke bagian bawah. Untuk hasil 

yang optimal disarankan dipasang di langit- langit ( Plafond ). 
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Tabel 3.39  : Sistem penghawaan alami dan buatan 

Sumber   : Analisis Pribadi  

 Sistem pencahayaan tidak langsung ( indirect lighting ) 

Pada sistem ini 90-100% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding 

bagian atas kemudian dipantulkan untuk menerangi seluruh ruangan. 

Agar seluruh langit-langit dapat menjadi sumber cahaya, perlu diberikan 

perhatian dan pemeliharaan yang baik 

b. Penghawaan 

 

Penghawaan 

1 

Penghawaan Alami 

 

 

 

 

Gambar 3.70 :  

Penghawaan Alami 

Sumber : 

http://azhariwinandi.weebly.com/konse

p-ruko-hemat-energi/konsep-ruko-

hemat-energi 

Dalam penghawaan alami faktor 

utama yang diperlukan adalah 

adanya bukaan untuk udara 

masuk dan keluar, sehingga 

dapat menimbulkan ventilasi 

silang. 

Penghawaan alami sangat 

penting jika terjadi listrik padam 

/ untuk menghemat biaya. 

2 

Penghawaan Buatan 

Penggunaan penghawaan buatan diperlukan untuk menciptakan 

udara pada ruang tertutup maupun membuang udara keluar 

ruangan. Penggunaan penghawaan buatan biasanya digunakan di 

kantor – kantor, mall, rumah sakit, dll. Biasanya digunakan karena 
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penghawaan alami terasa panas dan tidak nyaman untuk orang 

melakukan kegiatan. 

Beberapa bentuk alternatif penghawaan buatan dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

AC Split  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.71 :  

AC Split 

Sumber   : 

http://serviceacjakartatimur.blog.com/servi

e-ac-gallery/ 

 

AC digunakan sebagi penghasil 

udara segar, supaya ruangan 

tidak panas. AC yang digunakan 

adalah AC split, karena kegiatan 

dalam ruangan berbeda-beda 

dan tergantung dari 

kebutuhannya. 

Exhaust Fan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.72 :  

Exhaust Fan 

Sumber   : 

http//stat.homeshop18.comhomeshop18im

agesproductImages690khaitan-vento-8-

fresh-air-exhaust-fan-

large_c5d79ea36c9d8608d5523deb4.jpg 

Merupakan alat yang berfungsi  

untuk membuang udara panas 

keluar bangunan, supaya udara 

di dalam ruangan tidak pengap 

walaupun AC tidak dipasang. 
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Diagram 3.15  : Sistem distribusi listrik 

Sumber    : Analisis Pribadi  

Diagram 3.16  : Sistem Down Feed 

Sumber    : Analisis Pribadi  

c. Listrik 

Sistem distribusi listrik yang umum digunakan untuk bangunan berskala 

besar biasanya adalah bersumber dari PLN yang juga dikombinasikan dari 

generator yang dapat digunakan saat listrik padam. 

 
 

 

 

 

 

 

d. Air bersih 

Menggunakan sistem Down Feed ( Dapat dilhat pada diagram 3.16 ) 

Dari sumber air bersih ( PAM ) disalurkan melalui meteran air lalu 

ditampung pada tangki Ground Reservoir, kemudian dipompa dengan 

pompa ke tangki atap lalu disebarkan kedalam gedung dengan 

menggunakan pipa – pipa. 

 

 

 

PLN TRAFO GENSET 

POMPA 

AUTO SWITCH METERAN 

PANEL 

TAMAN & OUTDOOR PENERANGAN 

STOP KONTAK JARINGAN ( WIFI ) 
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LIMBAH PADAT 

TOILET ( BAB ) 

DAPUR ( Sisa Makanan ) 

Bangunan 

Sampah - sampah 
berupa kertas, plastik 

dll. 

LIMBAH CAIR 

Limbah Cair Bangunan 

Air Hujan 

► Limbah Bangunan 

Jaringan air kotor dibedakan menjadi 2, yaitu untuk limbah cair dan 

limbah padat. 

 

Untuk sistem pengolahan limbah dapat dilihat pada diagram 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 3.17  : Diagram Sistem Limbah Bangunan 

Sumber   : Analisis Pribadi 

SELOKAN 

KOTA 
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► Jaringan Komunikasi 

Jaringan komunikasi yang digunakan ada 2, yaitu internal dan 

eksternal.  

 Jaringan Komunikasi Internal 

Jaringan komunikasi yang digunakan adalah PABX (Panel 

Automatic Branch eXchange), karena perlu adanya komunikasi 

secara internal dalam bangunan. Sistem dari PABX dapat dilihat 

pada gambar 3.56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaringan Komunikasi Eksternal 

Menggunakan sistem kabel telepon biasa yang dapat 

menghubungkan komunikasi dari proyek bangunan ke masyarakat  

maupun sebaliknya.  

Gambar 3.73  : Jaringan PABX 

Sumber   : http// 2.bp.blogspot.com-x0-

WWJ4b_g8VNHTfMGYwdIAAAAAAAAAJUaqmNfn5aYeEs1

600Cra%2Bkerja%2BPABX.png  
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Tabel 3.40  : Analisis Sistem Keamanan Pada Bangunan 

Sumber   : Analisis Pribadi  

► Keamanan Bangunan 

Sistem keamanan bangunan sangatlah penting dikarenakan untuk 

menghindari hal – hal yang tidak di inginkan. Keamanan bangunan juga 

dapat mengantisipasi jika terjadi kecelakaan seperti kebakaran dalam 

gedung akibat listrik konslet atau akibat yang di sengaja oleh manusia itu 

sendiri. Sehingga sistem keamanan perlu diperhatikan. Bentuk sistem 

keamanan bangunan yang dapat dilakukan terdapat pada tabel 3. : 

 

 

Sistem Keamanan Pada Bangunan 

NO Sistem Keamanan Keterangan 

1 

Pagar 

 

Gambar 3.74 :  

Pagar 

Sumber   : 

www.jualbatualam.com 

disediakan 2 buah sisi bukaan, 

namun untuk hari biasa hanya satu 

pagar yang dibuka untuk 

keamanan. Selain untuk 

keamanan pagar juga berfungsi 

sebagai pembatas lahan / 

pembatas antar bangunan 

2 Pos Jaga 
Pos jaga diletakan pada pintu 

masuk dan keluar dari pagar 
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Gambar 3.75 :  

Pos Jaga 

Sumber : www.sanusri23.com 

pembatas komplek bangunan. 

Untuk sistem jaganya adalah 2x 

shift, pagi – siang dan siang – 

malam. Sistem ini guna 

mengetahui dan mengecek 

pengguna dorm atau tamu yang 

datang ke dorm. 

3 

Sistem Keamanan Pada Kebakaran  

Bentuk sistem deteksi kebakaran dan alat pencegah kebakaran 

adalah sebagai berikut. 

Smoke detector 

 

 

 

 

Gambar 3.76 :  

Smoke detector 

Sumber : 

https://www.agenpemadamapi.com/blog/b

erbagai-jenis-alat-pemadam-kebakaran-

dan-fungsinya 

- Alat yang peka terhadap asap 

dalam ruangan 

- Sensor yang digunakan harus 

sangat peka terhadap berbagai 

macam asap 

- Bunyi yang dihasilkan harus 

keras, untuk menunjukan tanda 

bahaya 
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Heat detector 

 

 

 

 

Gambar 3.77 :  

Heat detector 

Sumber : 

https://www.agenpemadamapi.com/blog/b

erbagai-jenis-alat-pemadam-kebakaran-

dan-fungsinya 

- Alat yang mendeteksi jika suhu 

udara dalam ruangan meningkat 

- Sensor yang digunakan harus 

sangat peka terhadap panas 

- Bunyi yang dihasilkan harus 

keras, untuk menunjukan tanda 

bahaya 

 

Portable Fire Extinghuser 

 

 

 

Gambar 3.78 :  

Portabel Fire Extinghuser 

Sumber : 

https://www.agenpemadamapi.com/blog/b

erbagai-jenis-alat-pemadam-kebakaran-

dan-fungsinya 

- Alat pemadam kebakaran yang 

dapat dibawa secara manual 

- Jarak peletakan maksimal antar 

APAR adalah 25 meter 

 

 

Springkler System 

- Merupakan sistem pemadam 

kebakaran otomatis 

- Radius pemasangan 6- 9 meter 

- Aktif pada suhu 65 derajat 

celsius 

- Lama pengoperasian 20 menit 
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Gambar 3.79 :  

Springkler System 

Sumber : 

http://panturafire.blogspot.co.id/p/hydra

nt-sprinkler.html 

dengan debit air 4L per menit 

 

Penangkal petir 

 

Gambar 3.80 : Penangkal petir 

Sumber : http://www.thomas-

lps.com/ 

- Sistem penangkal petir 

diperlukan melindungi dari petir 

di saat hujan deras yang 

biasanya digunakan untuk 

bangunan – bangunan yang 

tinggi. 

- Dapat melindungi bangunan 

beberapa radius jika terkena 

sambaran petir listrik langsung 

dapat disalurkan ke dalam tanah. 

 

3.2.4 Studi Penerapan Teknologi 

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat, sehingga beberapa 

teknologi yang dapat dimanfaatkan pada proyek bangunan dapat 

digunakan untuk keamanan, estetika bangunan dan kenyamanan untuk 

pengguna bangunan antara lain terdapat pada tabel 3.38 

 

 

 

http://panturafire.blogspot.co.id/p/hydrant-sprinkler.html
http://panturafire.blogspot.co.id/p/hydrant-sprinkler.html
http://www.thomas-lps.com/
http://www.thomas-lps.com/
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Tabel 3.41  : Analisis Penggunaan Teknologi 

Sumber   : Analisis Pribadi  

 

 

Pemanfaatan Teknologi 

No Teknologi yang Digunakan Keterangan 

1 

 

 

 

 

 

Gambar 3.81  :  

CCTV 

Sumber   :  

http://kurniawan-

wae.blogspot.co.id/p/ddns-

cctv.html 

Sistem keamanan yang digunakan 

untuk mengawasi keamanan 

bangunan jika terjadi kehilangan / 

pencurian dan jika ada mahasiswa 

yang melanggar peraturan. Sistem ini 

dapat memantau selama 24 jam 

karena dapat dilihat rekaman video 

pada hari sebelumnya.  

2. 

Secondary skin facade 

Alumunium composite panel ( 

ACP ) 

 

Gambar 3.82 : ACP Eksterior 

Sumber : www.alibaba.com 

Bangunan rata – rata zaman 

sekarang memakai secondary skin 

building , dikarenakan memiliki fungsi 

untuk melindungi bangunan supaya 

tidak cepat rusak karena terkena 

sinar matahari yang berlebihan juga 

dapat meminimalkan pencahayaan 

yang berlebihan masuk ke dalam 

bangunan. 

 

 

http://kurniawan-wae.blogspot.co.id/p/ddns-cctv.html
http://kurniawan-wae.blogspot.co.id/p/ddns-cctv.html
http://kurniawan-wae.blogspot.co.id/p/ddns-cctv.html
http://www.alibaba.com/
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Gambar 3.83 : Metal cutting 

Sumber : www.pinterest.com 

Contohnya adalah alumunium 

composite panel dan metal cutting. 

Karena selain berfungsi untuk 

melindungi bangunan secondary skin 

juga dapat berfungsi untuk 

memperindah façade bangunan. 

3. 
 

Gambar 3.84 : Solar panel 

Sumber : 

www.ecoaltenergy.com 

Alat yang digunakan untuk 

menangkap sinar matahari untuk 

dijadikan listrik dan dapat berfungsi 

mengurangi panas pada bangunan. 

Dapat diterapkan pada Secondary 

skin building dan di atap bangunan. 

4.  

Gambar 3.85 : Rainwater 

Harvesting 

Sumber : 

www.Writeopinions.com 

Sistem ini adalah salah satu cara 

yang dipercaya mampu membantu 

manusia dalam mengatasi masalah 

yang sedang marak saat ini yaitu 

minimnya keberadaan air bersih 
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3.3 Analisa Pendekatan konteks lingkungan 

3.3.1 Analisa Pemilihan Lokasi. 

Proyek Dormitory Mahasiswa UNIKA di BSB City Semarang ini 

merupakan bangunan dengan fungsi utama hunian untuk mahasiswa – 

mahasiswa yang akan belajar di Unika dengan jurusan – jurusan tertentu. 

Berkaitan dengan tata letak peruntukkan fungsi riset atau edukasi sesuai 

dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2004 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) kota Semarang tahun 2000-2010 pasal 11 ayat 3, 

meliputi area BWK III, BWK VIII,BWK IX, dan BWK X. 

 Fungsi sebagai riset pada peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Semarang tahun 

2011-2031 tidak diperjelas lebih detail. Maka diasumsikan sebagai sub 

pelayanan kota sebagai sarana pendidikan yang diatur pada pasal 13 ayat 

1 pada peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) kota Semarang tahun 2011-2031. Kemudian sub 

pusat pelayanan kota diperjelas pada pasal 13 ayat 2 pada peraturan 

daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) kota Semarang tahun 2011-2031 tentang pembagian kelurahan 

pada tiap BWK yang dimaksud pada peraturan daerah nomor 5 tahun 

2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Semarang 

tahun 2000 - 2010 pasal 11 ayat 3, yaitu meliputi : 

a. BWK III - Kecamatan Semarang Barat 

b. BWK VIII - Kecamatan Gunungpati 
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Gambar 3.86  : Peta kecamatan Mijen 

Sumber    : www.lokanesia.com  

c. BWK IX - Kecamatan Mijen ( Lokasi Yang dipilih ) 

d. BWK X - Kecamatan Ngalihan dan Tugu 

1. Kecamatan Mijen ( BWK IX ) 

Peta wilayah kecamatan Mijen dapat dilihat dalam gambar 3.65 dibawah 

ini : 

 

 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kecamatan Cangkiran 

2.Kecamatan Bubakan 

3.Kecamatan Karangmalang 

4.Kelurahan Polaman 

5.Kelurahan Purwosari 

6.Kelurahan Tambangan 

7. Kelurahan Wonolopo 

 

8. Kelurahan Mijen 

9. Kelurahan Jatibarang 

10.Kelurahan Kedungpane 

11.Kelurahan Ngadirgo 

12.Kelurahan Wonoplumbon 

13.Kelurahan Jatisari 

14. Kelurahan Pesantren 
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Batas – batas kecamatan Mijen : 

 Utara : Kecamatan Ngalihan 

 Selatan : Kecamatan Gunung Pati 

 Timur : Kabupaten Kendal 

 Selatan : Kabupaten Kendal 

 

Berikut adalah penjelasan singkat tentang lokasi tapak mijen : 

 BAB III RUANG LINGKUP ( Pasal 5 ) 

 Kecamatan Mijen Seluas : 6.213,266 Ha 

 Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang BWK IX : 

 Pasal 6 

o Kelurahan Mijen dengan Luas 804,708 Ha 

 Pasal 7  

o Blok 2.1 Kelurahan Mijen dengan luas 804,708 Ha 

 Pasal 10 ( Jumlah Penduduk ) 

o Kelurahan Mijen, sebesar ±4.707 jiwa dengan kepadatan ±6 Jiwa / ha 

 Pasal 13 ( Penentuan ruang wilayah ) 

o Pendidikan : 27,741 Ha 

o Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman : 234,485 Ha 

 Pasal 14 ( Penentuan ruang per blok ) 

o Pendidikan : 1,680 Ha 

o Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman : 2,414 Ha 
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 Pasal 16 ( Penentuan Jaringan Jalan dan Utilitas, Ruang Terbuka 

Hijau dan Lahan Cadangan 

o Blok 2.1 

 Jaringan Jalan dan Utilitas : 120,000 Ha. 

 Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainya : 57,923 

 Pasal 19 ( Fungsi Jaringan Jalan ) 

o Jalan Arteri Sekunder melewati : 

Jl. Raya Semarang – Boja yang melintas di Kelurahan Pesantren ( AS 1 

dan AS 2 ) dan Jatibarang sampai jalan lingkar ( AS 3 dan AS 4 ) 

o Jalan Kolektor Primer meliputi : 

Jl. Raya Semarang – Boja ( KP9, KP10, KP3, KP4 dan KP5 ) 

 Pasal 20 ( Fasilitas Transportasi ) 

o Simpang sebidang dengan Trafiic light dengan lokasi di pertemuan 

ruas jalan jalan sebagai berikut : 

 Jl. Raya Semarang – Boja yang melintas di kelurahan Pesantren ( 

AS1 dan AS2 ) – Jalan Penghubung jalan Arteri Sekunder dengan Jl. 

Kelurahan Kedung Pane ( KS12 ) dan Jalan Kawasan hutan Karet 

Kelurahan Pesantren mengelilingi rencana kawasan perumahan BSB ( 

KS 13 ) 

 Jalan Kedungpane sampai jalan lingkar ( AS3 dan AS40 – Jalan 

Kawasan hutan Karet Kelurahan Pesantren mengelilingi rencana 

kawasan perumahan BSB ( KS14 )  
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 Jl. Raya Semarang-Boja (KP4 dan KP5) dan Jl. Raya Cangkiran – 

Gunungpati (KP6). 

 Pasal 23 ( Jaringan air bersih ) 

o Blok 2.1 

 Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP9, KP10 

dan KP3)  

  Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP9, KP10 

dan KP3) 

 Pasal 24 ( Jaringan Telpon ) 

o Blok 2.1 

  Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP9, KP10 

dan KP3)  

 Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Semarang-Boja (KP9, KP10 dan 

KP3) 

 Pasal 25 ( Jaringan Listrik ) 

o Blok 2.1 

 Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Semarang-Boja;  

 Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Dukuh Kaligetas dan 

Jl. Raya Kalimas. 

 Pasal 26 ( Penentuan Jaringan Drainase ) 

o Blok 2.1 

Saluran seklunder ditetapkan melalui Jl. Semarang – Boja dan jalan di 

Kelurahan Mijen dan Jatibarang 
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 Pasal 30 ( Koefisien Dasar Bangunan ) 

o Jalan Arteri Sekunder, KDB yang ditetapkan :  

 Perumahan KDB yang direncanakan 40% (empat puluh perseratus).  

 Perdagangan dan Jasa: - Supermarket KDB yang direncanakan 60% 

(enam puluh perseratus). - Minimarket KDB yang direncanakan 60% 

(enam puluh perseratus). - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% 

(enam puluh perseratus). - Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam 

puluh perseratus). 

 Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan KDB yang 

direncanakan 40% (empat puluh perseratus);  

 Perkantoran KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus);  

 Fasilitas Umum : - Pendidikan KDB yang direncanakan 40 % (empat 

puluh perseratus) - Peribadatan KDB yang direncanakan 40 % (empat 

puluh perseratus) - Kesehatan KDB yang direncanakan 40 % (empat 

puluh perseratus) - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang 

direncanakan 40 % (empat puluh perseratus) 

 Industri (Techno park) KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh 

perseratus) 

 Pasal 33 ( Ketinggian Bangunan dan Koefisien Luas Bangunan ) 

o Jalan Arteri Sekunder, KLB yang ditetapkan : 

 Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8  



174 
 

 Perdagangan dan Jasa : - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4 

- Mini Market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8 - Pertokoan maksimal 3 

lantai dan KLB 1,8 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2  

 Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan maksimal 3 lantai dan 

KLB 1,2  

 Perkantoran maksimal 2 lantai dan KLB 0,8  

 Fasilitas Umum: - Pendidikan maksimal 4 lantai dan KLB 1,6 - 

Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8 - Kesehatan maksimal 3 

lantai dan KLB 1,2 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai 

dan KLB 0,8  

 Industri (Techno Park) maksimal 3 lantai dan KLB 1,2 

 Pasal 36 ( Penentuan Garis Sepadan Bangunan ) 

o Ruas Jalan Arteri Sekunder, GSB yang ditetapkan:  

o Perumahan 29 meter  

o Perdagangan dan jasa :  

 Supermarket 29 meter 

 Minimarket 29 meter  

 Pertokoan 29 meter  

 Pasar 29 meter  

o Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan 29 meter  

o Perkantoran 29 meter  

o Fasilitas umum :  

 Pendidikan 29 meter  
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Gambar 3.87  : Peta BWK IX 

Sumber    : Peraturan Daerah Kota Semarang  

 Peribadatan 29 meter  

 Kesehatan 29 meter  

 Bangunan Pelayanan Umum 29 meter 

 

 

 

3.3.2 Analisa Pemilihan Tapak 

Proyek Lokasi Tapak Dormitory diusahakan dekat dengan lokasi kampus, 

agar mahasiswa dapat mengikuti kegiatan – kegiatan kampus dengan 

semaksimal mungkin. 

 Lokasi tapak Unika berada di Jl. Raya Semarang – Boja dan Jalan 

H. Subeno. Lokasi Tapak. ( Dapat dilihat di Gambar 6.69 ) 
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Gambar 3.88  : Peta Lokasi Tapak Kampus Unika 

Sumber    : Peraturan Daerah Kota Semarang  

 

 

 

 

Dapat dilihat di sekitar lahan tapak Unika Masih memiliki lahan tapak yang 

kosong yang dapat di buat untuk lokasi tapak dormitory Unika. 
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Gambar 3.89  : Peta Lokasi Alternatif Tapak 1 ( Google Map ) 

Sumber    : www.Googlemaps.com  

Gambar 3.90 : Peta Lokasi Alternatif Tapak 2 ( Google Earth ) 

Sumber    : www.Googleearth.com  
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Gambar 3.72  : Analisis iklim 

Sumber    : www.Accuweather.com  

 Batas Wilayah Alternatif lokasi tapak 1 : 

 Utara : Lahan Kampus Unika 

 Selatan : Pasar Kemijen 

 Timur : Kantor PT. Kubota Indonesia, Direktorat Sabhara Polda Jateng 

 Barat : Lahan Kosong 

 

 Batas Wilayah Alternatif lokasi tapak 2 : 

 Utara : Lahan Kosong 

 Selatan : Lahan Kampus Unika 

 Timur : ATM PT. Bank Negara Indonesia Persero, pabrik. 

 Barat : Lahan Kosong 

 Iklim 
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 Kelebihan pada tapak 

o Luas lahan sangat luas dan di sekitar tapak tidak ada bangunan – 

bangunan pemerintah 

o Ditinjau dari fasilitas penunjang, berada didaerah pengembangan 

pelayanan kota 

o Akses jalan ke bangunan sangat lebar dan di lewati oleh transportasi 

umumm. Sehingga mudah di capai oleh mahasiswa. 

 Kekurangan pada tapak 

o Tidak ada fasilitas penunjang karena disekitar masih berupa lahan 

kosong 

o Angin terlalu kencang sampai membuat pohon miring jadi harus 

memperhitungkan dengan teliti karena dapat mempengaruhi 

bangunan. 
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