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 LANDASAN PERENCANAAN 

 

7.1. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

Konsep tata ruang yang digunakan untuk perencanaan Sekolah 

Luar Biasa ini menggunakan pola bentuk linear. Bentuk Linear merupakan 

suatu urutan dalam satu garis dari ruang – ruang yang berulang. Bentuk 

organisasi linear memiliki sifat yang fleksibel serta dapat digunakan 

terhadap bermacam – macam kondisi tapak. Bentuk ini dapat disesuaikan 

dengan adanya perubahan-perubahan topografi, mengitari suatu badan 

air atau sebatang pohon, atau mengarahkan ruang – ruangnya untuk 

memperoleh sinar matahari dan pemandangan. Dapat berbentuk lurus, 

bersegmen, atau melengkung. Konfigurasinya dapat berbentuk horizontal 

sepanjang tapaknya.  

Sekolah terdiri ruang kelas – kelas yang cukup banyak dan memiliki 

jurusan – jurusan yang terpisah sehingga bentuk linear ini dapat 

membantu untuk menghubungkan jurusan satu dengan jurusan yang 

lainnya. Dan deretan kelas – kelas juga menciptakan bentuk/pola tata 

ruang linear. 

 

 

 

 

 

 Gambar 7.1.  

Gambar 7. 1 Pola Linear 
Sumber Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, 1996 
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7.2. Landasan Perancangan Keruangan Bangunan 

Pelaku dalam Sekolah Luar biasa ini memiliki kondisi fisik yang 

berbeda – beda sehingga memiliki kriteria yang berbeda pula. Seperti 

pada ruang sirkulasi yang digunakan para siswa untuk berjalan menuju 

kelas akan terdapat guiding block agar penyandang tunanetra dapat 

berjalan tanpa bantuan orang. 

Gambar 7. 2. Guiding Block 
Sumber http://pahlayuldi.blogspot.com 

Kemudian untuk layout kelas pada penyandang Tunarungu disusun 

sedikit berbeda, yaitu meja dan kursi ditata linier 1 – 2 baris dan berbentuk 

melengkung. Ini dilakukan agar setiap siswa dapat melihat pergerakan 

siswa yang lainnya dan membantu mereka berkomunikasi, karena dalam 

berkomunikasi mereka mengandalkan mata mereka untuk menangkap 

pergerakan lawan bicaranya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 3 Penataan Kelas Tunarungu 
Sumber https://triestian.wordpress.com/2011/02/ 
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desain ruang kelas untuk siswa tunagrahita ringan sebaiknya 

mengurangi distraksi visual, karena siswa tunagrahita sangat mudah 

teralihkan fokus perhatiannya oleh gangguan visual. desain ruang kelas 

untuk siswa tunagrahita ringan sebaiknya memudahkan guru untuk 

mengontrol seluruh siswa. 

Beberapa ruang penunjang, fasilitas, dan pengelola menggunakan 

AC split. Untuk ruang kelas memaksimalkan penghawaan alami karena 

mengingat siswa yang tidak terlalu banyak sehingga sudah cukup untuk 

memaksimalkan penghawaan alami dari ventilasi dan jendela. Tiap tiap 

jurusan terletak terpisah dan dihubungkan dengan ruang sirkulasi berupa 

selasar. Tiap jurusan dipisah agar perbedaan kebutuhan dan aktivitas 

mereka tidak tercampur dan tidak mengganggu satu sama lain. 

7.3. Landasan Perancangan Bentuk 

Penggunaan pendekatan psikologi arsitektur merupakan dasar 

sebagai bentuk dari Sekolah Luar Biasa ini, dimana dalam mendesain 

bangunan ini, perlu diperhatikan perilaku dan psikologis anak tersebut. 

Maka Sekolah ini ramah bagi penyandang difabel dan para murid dapat 

dengan nyaman untuk belajar dikelas karena konsep desain yang 

memfokuskan ke psikologi terhadap tiap tiap jurusan. Bangunan juga tidak 

menyulitkan para penggunanya dalam aspek aksesbilitas karena adanya 

guiding block yang dapat membantu penyandang tunanetra untuk 

berjalan. Kemudian dalam perancangan bangunan ini juga sesuai dengan 

regulasi yang berlaku dalam BWK X dan juga UU mengenai sarana 

prasarana untuk Sekolah Luar Biasa. Kemudian tiap tiap fasilitas kelas 

dan kebutuhan khusus tiap tiap ketunaannya dipisah – pisah sehingga 

memudahkan pembagian dan aksesbilitas untuk bangunan ini. Bentuk 
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bangunan mengimplementasikan bangunan sekolah yang ceria dan 

bersahabat sehingga sangat mudah untuk orang – orang mengenali 

sekolah tersebut. Maka fasad sekolah dapat menggunakan warna – 

warna yang cerah. 

7.4. Landasan Perancangan Pelingkup Bangunan 

Pelingkup bangunan yang dimaksud merupakan sebuah penutup maupun 

finishing pada bagian bangunan seperti pada dinding, lantai, dan juga 

atap. Pemilihan material perlu dipertimbangkan bagi anak – anak 

terutama pada pemilihan warnanya sangat penting untuk diperhatikan 

karna dapat berpengaruh terhadap psikologi anak tersebut. 

 

Penutup Lantai 

Gambar 7. 4 Keramik 
Sumber https://www.fobuma.com/ 

Digunakan pada ruang pengelola, 
sirkulasi, ruang kelas Jurusan A, B, C 
serta fasilitas lainnya. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 7. 5 Karpet 
Sumber https://www.hargasatuan.com 

Digunakan untuk ruang Bina Wicara, 
Ruang Persepi Bunyi dan Rangsangan 
karena membutuhkan ruangan yang 
kedap suara. Kemudian untuk kelas 
Jurusan C agar lebih aman karena kondisi 
fisik mereka yang lemah sehingga mudah 
untuk terjatuh. 

 
 
 
 
 

 
Gambar 7. 6 Guiding Block 

Sumber http://pahlayuldi.blogspot.com 

Guiding Block bermanfaat untuk 
penyandang tunanetra karena sebagai 
penunjunk jalan 

 
 
 
 
 
 

Gambar 7. 7 Rubber Floor 
Sumber http://rubberflooringindonesia.com 

 

Merupakan lantai karet yang cocok untuk 
diaplikasikan untuk ruang Softplay/ruang 
bermain 
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Pelingkup Vertikal  

 
 

 
 
 

Gambar 7. 8 Batu Bata 
Sumber https://pixabay.com/en 

. 

Bahan utama material dinding ini berasal 
dari tanah liat. Berfungsi sebagai dinding 
pengisi maupun pelapis dinding 

 
 
 
 
 
 

Gambar 7. 9 Dinding Partisi 
Sumber http://pintupartisiruangan.com 

Dinding partisi ini terbuat dari papan kayu 
dan bisa digeser sehingga partisi ini 
bersifat portable. Digunakan di ruang – 
ruang kelas 

 
 
 
 
 
 

Gambar 7.10  
 

Dinding karpet untuk meredam suara. 
Digunakan untuk ruang Bina Wicara, 
Ruang Persepi Bunyi dan Rangsangan 
karena membutuhkan ruangan yang 
kedap suara 

Plafon 

 
 
 
 
 
 

Gambar 7.11  
 

Plafon menggunakan bahan gypsum 

Atap 

 
 
 
 
 
 

Gambar 7. 12 Genteng Tanah Liat 
Sumber http://www.laskargypsum.com 

Gentang terbuat dari tanah liat yang 
dipress dan dibakar. Kekuatannya cukup 

 
Tabel 7. 1 Konsep Pelingkup 

Sumber : Analsa Pribadi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. 10 Karpet 
Sumber 

https://dinamikaelitinterindo.wordpress.com 

Gambar 7. 11 Plafon Gypsum 
Sumber http://www.laskargypsum.com 
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7.5. Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

STRUKTUR KESELURUHAN BANGUNAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. 13 Struktur Rangka 
Sumber 

http://infotekniksipilofficial.blogspot.com 

Struktur rangka yang berfungsi 
untuk menyalurkan beban secara 
vertikal maupun horizontal, baik 
berupa beban tetap, beban hidup 
ataupun beban sementara 
(misalnya: gempa dan angin) ke 
tanah. Penggunaan strukur rangka 
pada bangunan bertingkat terdiri 
dari sistem lantai (plat dan balok) 
yang kemudian di topang oleh 
kolom, lalu selanjutnya diteruskan 
ke pondasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Kolom menggunakan beton 
bertulang dimana untuk bangunan 
bertingkat 2 biasanya 
menggunakan dimensi 20x20 cm 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Plat lantai adalah Lapisan tipis 
(berkisar 10 cm) yang terbuat dari 
beton bertulang, berfungsi sebagai 
lantai maupun atap 

 
Tabel 7. 2 Struktur Keseluruhan Bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 

7.5.1 Struktur Bawah (Sub Structure) 

Merupakan struktur yang terletak dibagian paling bawah pada bangunan 

yaitu pondasi. Pada bangunan ini menggunakan 2 jenis pondasi yang 

digunakan, yaitu :  

 

Gambar 7. 15 Plat Lantai 
Sumber https://alizaka.blogspot.com 

Gambar 7. 14 Kolom Beton Bertulang 
Sumber 

https://www.berbagaireviews.com/ 
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A. Pondasi Foot Plat 

Pondasi yang biasa digunakan untuk bangunan bertingkat. Sehingga 

pemilihan pondasi ini diterapkan pada bangunan yang memiliki 

ketinggian 2 tingkat. 

 

 

 

Gambar 7. 16 Pondasi Foot Plat 
Sumber http://belajarsipil.blogspot.com 

B. Pondasi Lajur Batu Kali 

Pondasi ini merupakan pondasi yang dangkal. Kedalaman pondasi 

ini dapat mencapai 1 meter. Pondasi ini diaplikasikan untuk 

bangunan kecil yang hanya memiliki ketinggian 1 lantai seperti pada 

pos satpam dan ruang genset. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 17 Pondasi Lajur Batu Kali 
Sumber http://belajarsipil.blogspot.com 
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7.5.2 Struktur Atas (Upper Structure) 

Merupakan struktur yang terletak dibagian paling atas pada bangunan. 

Struktur atap yang digunakan adalah struktur atap rangka baja ringan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 18 Pondasi Lajur Batu Kali 
Sumber http://belajarsipil.blogspot.com 

 

7.6. Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

7.6.1.  Sistem Distribusi Air Bersih 

Sumber air bersih pada bangunan Sekola Luar Biasa ini berasal dari 

PDAM yang didistribusikan ke pipa jaringan di lokasi tapak. Sistem 

distribusi air bersih yang digunakan yaitu sistem Down – Feed yaitu air 

didistribusikan dari PDAM menggunakan pompa listtik menuju ke tandon 

atas, lalu didistribusikan ke ruangan – ruangan yang ada dibawahnya 

menggunakan gaya gravitasi. 

 

 

 

 

Diagram 7. 1 Sistem Down – Feed 
Sumber Analisa Pribadi 

PDAM Reservoir  Bawah Pompa Air 

Tandon Atas Toilet, Dapur, Kantin, 

taman, klinik Gigi, klinik 

umum 
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7.6.2. Sistem Pemadam Kebakaran 

1. Penanggulangan Pasif 

a. Smoke Detector dan Sprinkler  

Smoke detector merupakan sebuah sensor yang befungsi sebagai 

pendeteksi gumpalan asap yang muncul didalam sebuah ruangan 

kemudian Sprinkler merupakan sebuah alat yang berperan dalam 

memadamkan api secara otomatis, sehingga alat ini adalah bagian 

dari fire sprinkler system yang akan mengeluarkan debit air saat 

smoke detector mendeteksi adanya api, atau saat telah melebihi suhu 

yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 19 Smoke Detector dan Sprinkler 
Sumber https://www.turbosquid.com 

2. Penanggulangan Aktif 

Dalam penanggulangan aktif ini, dibutuhkan manusia yang terlibat 

langsung dalam upaya pemadaman api. Contoh alat pemadaman 

kebakaran antara lain: 

a. Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) 

Alat Pemadam Api Ringan merupakan alat pemadam yang 

dapat dilakukan oleh satu orang untuk mengatasi kebakaran 
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ringan. APAR memiliki 4 jenis yang memili perbedaan pada isi 

tabung yaitu air, busa, serbuk kimia, dan karbon dioksida. 

 

 

 

Gambar 7. 20 APAR 
Sumber https://www.jualpemadam.co.id 

b. Hydrant 

Hydrant merupakan salah satu sistem pemadam kebakaran 

yang terhubung dengan sumber air yang bertekanan sehingga 

hydrant ini mendistribusikan air tersebut ke lokasi pemadaman 

dengan kecepatan yang cukup. Alat ini bermanfaat untuk 

memadamkan api tanpa membuat penggunanya khawatir akan 

terjadinya kekurangan pasokan air. Salah satu jenis hydrant 

tersebut adalah Hydrant Box. 

 

 

 

 

 

 

7.6.3.  Sistem Jaringan Listrik 

 PLN menjadi sumber utama suplai listrik ke bangunan, namun 

tetap diperlukan genset sebagai sumber listrik saat PLN terputus atau 

mati. Genset diletakkan di luar lingkungan kelas agar suara bising yang 

dihasilkan oleh genset tersebut tidak mengganggu kegiatan yang sedang 

berlangsung di dalam kelas. 

Gambar 7. 21 Hydrant Box 
Sumber https://www.tigrisfire.com 
 

 



92 
 

7.6.4 Manajemen Sampah  

Pengumpulan sampah melalui penyediaan tempat sampah yang 

terdapat pada masing – masing ruangan. Kemudian sampah tersebut 

ditampung di bak sampah utama dan setelah terkumpul akan dibuang 

menuju bak sampah lingkungan yang diangkut oleh petugas kebersihan 

kota. 

7.6.5 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang digunakan oleh bangunan sekolah luar 

biasa ini menggunakan kamera Closed Circuit Televisi (CCTV). CCTV ini 

merupakan sebuah kamera pengawas yang pada umumnya terletak di sisi 

– sisi ruangan dimana kamera ini digunakan untuk mengawasi kegiatan – 

kegiatan apa saja yang terjadi di ruang tersebut sehingga semua aktivitas 

yang terjadi dapat terekam dengan menggunakan CCTV ini. Sehingga jika 

ada sesuatu hal yang terjadi didalam kelas ini, maka petugas keamanan 

dapat mengetahui dengan memantau monitor yang terhubung dengan 

kamera CCTV ini. 

 
Gambar 7. 22 CCTV 

Sumber https://indiamart.com/proddetail/second-hand-cctv-products-.html 
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7.6.6 Sistem Penghawaan Bangunan 

Pada perencanaan bangunan Sekolah Luar Biasa ini menggunakan sistem 

penghawaan alami dan buatan. Pada penghawaan buatan menggunakan 

2 jenis air conditioner (AC). Berikut jenis AC yang digunakan :  

A. AC Split Wall Mounted 

Ac Split Wall Mounted merupakan AC yang terdiri dari 2 mesin 

yang terletak di dalam ruangan serta luar ruangan. Mesin yang berada 

didalam ruangan berfungsi sebagai pendingin ruangan. Untuk mesin 

yang terletak dibagian luar ruangan merupakan mesin yang berfungsi 

untuk mengeluarkan hawa panas. AC jenis ini biasanya menempel di 

dinding atas dan terletak dekat plafon. 

 
Gambar 7. 23 Ac Split Wall Mounted 

Sumber https://www.westsidewholesale.com/panasonic-ac-26pef2u6.html 

B. AC Floor Standing 

AC jenis ini merupakan mesin pendingin ruangan yang bentuknya 

menyerupai refrigerator. Penfingin ruangan jenis ini sangat fleksibel 

dan praktis. Dapat digunakan di dalam ruangan mauapun di luar 

ruangan. AC ini biasanya digunakan di tempat – tempat yang cukup 

luas seperti aula, hall, dan sebagainya. Sehingga saat aula tersebut 

sedang ingin digunakan dan di dekorasi sedemikian rupa, posisi AC 

Floor Standing ini dapat di pindah sesuai dengan kebutuhannya. Mesin 

AC jenis ini hanya terdiri dari satu mesin saja. Cara kerjanya yaitu 

https://www.westsidewholesale.com/panasonic-ac-26pef2u6.html
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mengubah air menjadi udara yang bersuhu dingin yang kemudian 

dialirkan ke ruangan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. 24 AC Floor Standing 
Sumber https://indiamart.com /floor-standing-air-conditioner-

16697974033.html 

  


