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Location Data

Country

City

Indonesia

Solo

:

:

Project Details
Project Name

Number of Distinct Buildings

Number of EDGE Subproject(s) 
associated

Redesain Sekolah Santo Yusuf 
Madiun Kongregasi CSA

1

2

:

:

:

Total Project Floor Area 10,942 m²:

Project Owner Name

Project Owner Email

Kongregasi CSA

panthertouring.1703@gmail.com

:

:

Project Owner Phone Office  62-81217325928:

Address Line1

Address Line2

City

State/ Province

Postal Code

Country

Jalan Diponegoro Madiun Lor

Madiun

Jawa Timur

Indonesia

:

:

:

:

:

:

Project Number 1000399325:

Associated Subproject(s):
Sekolah Santo Yusuf, Bangunan Sekolah Dasar Santo Yusuf

Share with investor(s) or bank(s)? No:

Subproject Name

Institution Name

Subproject Multiplier for the 
Project

Address Line1

Address Line2

City

State/ Province

Postal Code

Country

Subproject Details

Sekolah Santo Yusuf

Kongregasi CSA

1

Jalan Diponegoro Madiun Lor

Madiun

Indonesia

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Subproject Type New Building:

Certification Stage Post-Construction:

Status

Auditor

Self-Review:

:

Certifier :
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Basic Parameters
Type of Educational Facility School:

3 2Occupancy Density : m²/Student

Default User Entry

6 12Operational Hours : Hours/Day

5 6School Days : Days/Week

60 25Holidays : Days/Year

No Irrigated Area

No Swimming Pool 

1,000.00

1,000.00

m²

m²

Building Data
Classrooms

Gross Internal Area

Floors Above Grade m²

m²

Default User Entry

3 no. 1,140 2,700

5,897

Floors Below Grade 1.00 no.

Floor-to-Floor Height 4.00 m

Meeting Rooms m²285 25

Labs m²570 400

Offices/Administration Rooms m²285 112

Auditoriums m²570 825

Library m²285 80

Computer Rooms m²285 200

Worship Places m²285 0

Corridors m²285

Sports Room m²285 400

Workshops m²285 0

Restrooms m²285 200

Other Space Types m²285 100

Cafeteria m²285 350

Indoor Car Parking m²285 220

Gross Internal Area 5,700

:

:

:

:

m²

Building Orientation

Floor Plan Depth (m)***

Main Orientation*** Southwest

23.87 78 North 

Default User Entry

0.0

South 0.0

East 0.0

West 0.0

Northeast 78.0

Northwest 18.3

Southeast 18.3

Southwest 78.0

***These parameters will be used to estimate building dimensions. If the exact 
details of the dimensions and orientation are available, then enter the User 
Entry fields in the Building Lengths section.

Building Lengths

:

:

m m

m

m

m

m

m

m

m

Building Systems
Does the building design include an AC system?

Does the building design include a space heating system?

Yes

No

:

:
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Key Assumptions for the Base Case

Fuel Used for Electric Generator 

Fuel Used for Hot Water Generation 

Fuel Used for Cooking 

Fuel Used for Space Heating 

% of Electricity Generation Using Diesel % Ave. Yrly

Default User Entry

Diesel

Electricity

Electricity

Electricity

5.00%

Diesel

Electricity

Electricity

Electricity

Cost of Electricity 

Cost of Diesel Fuel 

Cost of LPG/Natural Gas 

Cost of Water 

Latitude Deg

1.4

6.4

3.8

7.9

7.6

CO₂ Emissions from Electricity Generation 

Window to Wall Ratio 

Roof U-value

Wall U-value

Glass U-value

g/kWh

%

W/m².K

W/m².K

W/m².K

635.4

40.0%

1.99

1.86

5.75

Glass SHGC

Average Annual Rainfall

Cooling System

Cooling System Efficiency

Heating System

Factor

mm

COP

0.50

1,736.00

ASHRAE 90.1.2007

2.83

ASHRAE 90.1.2007

ASHRAE 90.1.2007

ASHRAE 90.1.2007

Heating System Efficiency Eff1.00

Dec 

Nov 

Oct 

Sep 

Aug 

Jul 

Apr 

May 

Default

Mar 

Feb 

Jan 

Monthly Average Outdoor Temperature (deg.C)

Jun 

User Entry

26

26

26

27

27

26

26

26

27

27

27

26

Solar Reflectivity for Paint - Roof

Solar Reflectivity for Paint - Wall

%

%

30.0%

30.0%

Thousand Rp/kWh

Thousand Rp/kWh

Thousand Rp/kWh

Thousand Rp/L

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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RESULTS
Final Energy Use

Final Water Use

Base Case Utility Cost

Utility Cost Reduction

Operational CO₂ Savings

Embodied Energy Savings 

Incremental Cost

Payback in Years

47,584.58 kWh/Month

1,927 m³/Month

137.95 tCO₂/Year

1,183.63 MJ/m²

94,654.20 Thousand Rp/Month

26,074.40 Thousand Rp/Month

2,262,673.51 Thousand Rp

7.23 Yrs.

:

:

:

:

:

:

:

:

Energy Savings 

Embodied Energy in Materials 
Savings

Water Savings 

Aggregate Floor Space 
Including Multiplier

224.61 MWh/Year

6746.72 GJ

7207.48 m³/Year

5897.00 m² 

:

:

:

:

Energy Efficiency Measures 27.5% Meets EDGE Energy StandardENERGY SAVINGS

*Virtual energy is the amount of energy that will be required based on the assumption that the education will eventually install air conditioning or heating.

CARBON EMISSIONS: 362.82 tCO₂/Year
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EDE01 Reduced Window to Wall Ratio - WWR of 30 %Yes North 

South 

East 

West 

Northeast 

Southeast 

Northwest 

Southwest 

EDE02 Reflective Paint/Tiles for Roof - Solar Reflectivity (albedo) of 0.7Yes SR

EDE03 Reflective Paint/Tiles for Walls - Solar Reflectivity (albedo) of 0.7Yes SR

EDE04 External Shading Devices - Annual Average Shading Factor (AASF) of 0.59No

EDE05 Insulation of Roof: U-value of 0.442No

EDE06 Insulation of External Walls: U-value of 0.435No

EDE07 Low-E Coated Glass : U-value of 3 W/m².K and SHGC of 0.45Yes [W/m².K]

EDE08 Natural Ventilation for CorridorsYes

SHGC

EDE09 Natural Ventilation for ClassroomsNo

EDE11 Variable Refrigerant Flow (VRF) Cooling System - COP of 3.5No

EDE12 Air Conditioning with Air Cooled Chiller - COP of 3.3Yes

EDE13 Air Conditioning with Water Cooled Chiller - COP of 4.9No

EDE14 Ground Source Heat Pump - COP of 4.65No

EDE15 Absorption Chiller Powered by Waste Heat - COP of 0.7No

EDE16 Recovery of Waste Heat from the Generator for Space HeatingNo

EDE17 Variable Speed Drives on the Fans of Cooling TowersNo

EDE18 Variable Speed Drives in AHUsNo

COP

EDE19 Variable Speed Drive PumpsNo

EDE20 Sensible Heat Recovery from Exhaust Air - Efficiency of 60%No

EDE21 High-Efficiency Condensing Boiler for Space Heating - Efficiency of 90%No

EDE22 High-Efficiency Boiler for Water Heating - Efficiency of 90%No

EDE23 Energy-Saving Light Bulbs - Internal SpacesYes

EDE24 Energy-Saving Light Bulbs - External SpacesYes

EDE25 Occupancy Sensors in BathroomsYes

EDE26 Occupancy Sensors in ClassroomsYes

EDE27 Occupancy Sensors in CorridorsYes

EDE28 Photoelectric Sensors to Harvest DaylightNo

EDE29 Solar Hot Water Collectors - 50% of Hot Water DemandNo

EDE30 Solar Photovoltaics - 25% of Total Energy DemandNo

EDE31 Other Renewable Energy for Electricity GenerationNo

EDE32 Offsite Renewable Energy Procurement - Equal to 100% of total Operational CO2No

EDE33 Carbon Offset -  100% of Total CO2No

EDE10 Energy-Efficient Ceiling FansNo
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Water Efficiency Measures 23.45% Meets EDGE Water StandardWATER SAVINGS

EDW01 Low-Flow Showerheads - 8 L/minNo

EDW02 Low-Flow Faucets in All Other Bathrooms - 2 L/minYes L/min 2

EDW03 Dual Flush for Water Closets in All Bathrooms - 6 L/first flush and 3 L/second flushYes 1st - L/flush 6

2nd - L/flush

EDW04 Water-Efficient Urinals in All Other Bathrooms - 2 L/flushNo

EDW05 Water-Efficient Faucets for Kitchen Sinks - 4 L/minNo

EDW06 Condensate Water RecoveryNo

EDW07 Rainwater Harvesting System - 50% of Roof Area Used for CollectionNo

EDW08 Water-Efficient Landscaping - 4 L/m²/dayNo

EDW09 Swimming Pool CoverNo

EDW10 Grey Water Treatment and Recycling SystemNo

EDW11 Black Water Treatment and Recycling SystemNo

No Single Flush/Flush Valve

6
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Materials Efficiency Measures 37.88% EMBODIED ENERGY SAVINGS

EDM01 Floor Slabs              

mm

EDM02 Roof Construction              

mm

EDM03 External Walls 

mm

In-Situ Reinforced Concrete 
Slab

350mm

Steel: 35kg/m2

In-Situ Reinforced Concrete 
Slab

350mm

Steel: 35kg/m2

Common Brick Wall with 
Internal & External Plaster

200mm

Composite In-Situ Concrete and Steel Deck 
(Permanent Shuttering)

Re-Use of Existing Roof

Common Brick Wall with Internal & External Plaster 100 %

Steel Rebar

Type 1

Meets EDGE Materials Standard

Proportion % Thickness

kg/m²

kg/m²Type 1 100 %
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EDM04 Internal Walls 

mm

EDM05 Flooring 

EDM06 Window Frames 

Common Brick Wall with 
Plaster on Both Sides

100mm

Ceramic Tile

Aluminium

Single Glazing

Common Brick Wall with Plaster on Both Sides

Ceramic Tile

Re-Use of Existing Window Frames

100 %

100 %

100 %

mm

mm

Type 1

Type 1

Type 1 Single Glazing

Proportion % Thickness
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Building Type Certification Stage Subproject Name
Education Post-Construction Sekolah Santo Yusuf

Energy Measures Construction Audit Requirements
EDE01 Reduced Window to Wall Ratio > As-built façade drawings. External and internal photographs of the building showing all the elevations.

> Updated WWR calculations if required, or confirmation that the design WWR is still valid.

EDE02 Reflective Paint/Tiles for Roof > A product data sheet for the materials and finish (including the solar reflectivity value).

> Photographs of the roof materials and finish (where the finish is white this can be awarded without 
further evidence).

> Delivery note and purchase documents indicating that the specified roof finish has been delivered to 
the construction site.

EDE03 Reflective Paint for External Walls > A product data sheet for the wall finish (including the solar reflectivity value).

> Photographs of the wall materials and finish (where the finish is white, this can be awarded without 
further evidence).

> Delivery note and purchase documents indicating that the specified wall finish has been delivered to 
the construction site.

EDE07 Low-E Coated Glass > Photographs of the glazing units installed.

> Purchase receipts and delivery notes for the glazing.

> Manufacturer’s data sheets showing the seasonal average U Value for the glazing (including losses 
through the glass and frame) and the solar heat gain coefficient (SHGC) of the glass.

EDE08 Natural Ventilation for Corridors > As-built drawings including floor plans and sections.

> Confirmation from the project team that there have been no changes to the layout or the floor to 
ceiling height during the design/construction process.

> Photographic evidence to demonstrate that the corridor layouts and location of openings as specified 
at the design stage have been constructed.

EDE12 Air Conditioning with Air Cooled Chiller > As-built mechanical drawings with air conditioning schematics

> Delivery notes showing that specified chillers have been delivered to the site.

> Manufacturer’s data sheets for the Air-Cooled screw chiller system specifying COP information.

> Photographs of installed external and internal air conditioning units.

EDE23 Energy Saving Light Bulbs for Internal 
Spaces

> Photographs of the lighting installation. It is not necessary to take photos of every single installed 
lamp, but the auditor must be convinced that a reasonable proportion has been checked and verified.

> As-built electrical drawings with the lighting layout if changed from design.

> Purchase receipts and delivery notes for lamps

EDE24 Energy Saving Light Bulbs for External 
Areas

> Photographs of the lighting installation. It is not necessary to take photos of every single installed 
lamp, but the auditor must be convinced that a reasonable proportion has been checked and verified.

> As-built electrical drawings with the lighting layout if changed from design.

> Purchase receipts and delivery notes for lamps

EDE25 Occupancy Sensors in Bathrooms > Photographs of occupancy sensor controls. It is not necessary to take photos of every single sensor, 
but the auditor must be convinced that a reasonable proportion has been checked and verified.

> As-built electrical layout drawings showing the location of the occupancy sensors if changed from 
design.

> Purchase receipts and delivery notes for sensors.

EDE26 Occupancy Sensors in Classrooms > Photographs of occupancy sensor controls. It is not necessary to take photos of every single sensor, 
but the auditor must be convinced that a reasonable proportion has been checked and verified.

> As-built electrical layout drawings showing the location of the occupancy sensors if changed from 
design.

> Purchase receipts and delivery notes for sensors.

EDE27 Occupancy Sensors in Corridors > Photographs of occupancy sensor controls. It is not necessary to take photos of every single sensor, 
but the auditor must be convinced that a reasonable proportion has been checked and verified.

> As-built electrical layout drawings showing the location of the occupancy sensors if changed from 
design.

> Purchase receipts and delivery notes for sensors.

Water Measures Construction Audit Requirements
EDW02 Low-Flow Faucets > Photographs of the installed faucet(s) or flow restrictor(s).

EDGE Certification Checklist
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EDW02 Low-Flow Faucets > Purchase receipts and delivery note for faucet(s) or flow restrictor(s).

EDW03 Dual Flush Water Closets > Photographs of installed water closet(s).

> Purchase receipts and delivery note for water closet(s).

Material Measures Construction Audit Requirements
EDM01 Floor Slabs > Date stamped photographs of floor slabs taken during or after construction; and

> Purchase receipt for the specified floor slab material; or

> Delivery notes.

EDM02 Roof Construction > Date stamped photograph of the roof taken during or after construction; and

> Purchase receipt for the building materials used for roof construction; or

> Delivery note for materials used for roof construction.

EDM03 External Walls > Date stamped photograph of the wall taken during or after construction; and

> Purchase receipt for the building materials used for wall construction; or

> Delivery note for materials used for wall construction.

EDM04 Internal Walls > Date stamped photograph of the wall taken during or after construction; and

> Purchase receipt for the building materials used for wall construction; or

> Delivery note for materials used for wall construction.

EDM05 Flooring > Date stamped photograph of the flooring once fitted; and

> Purchase receipt for the specified building materials used as a floor finish; or

> Delivery note for materials used for flooring.

EDM06 Window Frames > Date stamped photograph of the installed windows; and

> Purchase receipt for the specified window; or

> Delivery note for windows.

EDM07 Wall Insulation > Date stamped photograph of the insulation installed during construction; and

> An invoice for the specified insulation; or

> Delivery note for materials used for insulation.

EDM08 Roof Insulation > Date stamped photograph of the insulation installed during construction; and

> An invoice for the specified insulation; or

> Delivery note for materials used for insulation.
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BAB 1

PENDAHULUAN

 1.1. LATAR BELAKANG

1Kongregasi Santo Aloysius atau yang sering disebut kongregasi CSA (Congretio Sanctii Aloysii )
didirikan di Oudenbosch pada 1 Maret 1840. Kongregasi ini didirikan oleh Pastor , untuk Willem Hellemons
menjawab kebutuhan pastoral di paroki , yang masuk dalam wilayah Keuskupan Breda, BelandaOudenbosch

selatan. Tidak hanya Pastor , Pastor tersebut juga mengajak Bapak  Willem Hellemons Vincentius Huybrechts
dalam mendirikan kongregasi CSA ini. Santo Pelindung Tarekat CSA ini adalah Santo  Aloysius Gonzaga
karena kemurnian hati, nilai - nilai luhur, dan sikap hidup sederhana dalam mengabdi untuk mewartakan 
warta Tuhan.

Tanggal 19 November 1861, 4 bruder bertolak dari Amsterdam menuju pelabuhan Batavia, mereka 

adalah Br.  (  ), Br. , Br. , dan Br. Engelbertus Cranen Overste Stanislaus van Steen Antonius van Miert Felix 
Roovers. Kemudian pada tanggal 10 April 1862 kapal layar Orthelius yang membawa keempat bruder ini tiba 
di pelabuhan Batavia. Dari perjalanan inilah kongregasi CSA menyebar di beberapa kota yang ada di 
Indonesia.

Pada tanggal 14 Mei 1862 ke-4 bruder tersebut sampai di kota Surabaya untuk mengurus Sekolah 

milik ordo S.J. yang mengalami masalah kekurangan tenaga pengajar untuk sekolah tersebut. 

Lalu pada tanggal 21 Juni 1911 ke-4 bruder tersebut tiba di Semarang dan langsung mengurus 
yatim piatu anak laki - laki yang ada di Gedangan milik susteran OSF.

Hingga pada tanggal 1 Juli 1980 dibangun asrama aspiran calon bruder milik Bruder CSA di 
Boawae, Flores dan rumah bruder CSA di Kamfer Banyumanik yang kemudian pada 1 Januari 1990 rumah 

bruder CSA di Kamfer diresmikan sebagai Provinsialat Kongregasi Bruder CSA. Baru setelah itu pada 25 
November 1996 dibangun Postulat Kongregasi Bruder CSA di Kalasan.

Tidak hanya bagi para calon bruder saja, hingga sekarang kongregasi CSA juga mengabdi di dunia 
pendidikan formal diantaranya SMK AKIN Semarang, TKK SD dan SMP Santo Yusuf Madiun, Asrama dan 
SMP Aloysius Turi, dan lai lain.

Sekolah Santo Yusuf ini terdapat tiga tingkatan yaitu Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, dan 
Sekolah Menengah Pertama. Ketika tingkatan sekolah tersebut menjadi satu wilayah yang ada di kota 
Madiun. Sekolah Santo Yusuf ini sudah berdiri sejak awal tahun 1900 – an, dimana sekolah ini juga 
menawarkan asrama namun tidak menjadi satu kawasan didalam sekolah Santo Yusuf. Biasanya banyak 
sekali anak – anak yang berasrama yang dikelola oleh kongregasi CSA tersebut dan sekolah di Santo Yusuf 

tersebut.

Seiring waktu berjalan, sekolah tersebut semakin terkenal sehingga banyak sekali murid – murid 
yang mendaftar di sekolah tersebut untuk pendidikan. Menurut narasumber, Bruder Neri yang 
ditugaskanuntuk mengelola sekolah tersebut mengatakan bahwa fasilitas yang ada di sekolah Santo Yusuf 
tersebut sangat kurang sekali terlebih pada ruang – ruang komunal yang digunakan ketika terdapat acara 

yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, bahkan sampai harus menyewa tempat di luar sekolah.

Dan juga beberapa bangunan beberapa sudah mengalami perbaikan hal tersebut dikarenakan 
diantaranya penurunan struktur yang tidak seimbang sehingga membuat balok menjadi patah, yang kedua 
yaitu terjadi kecelakaan baru saja bahwa kantin dan kantor sekolah mengalami kebakaran. Kejadian – 
kejadian tersebut membuat kualitas mutu bangunan tidak bekerja hingga 100 %.

Dari pihak sekolah Santo Yusuf sendiri sebenarnya mempunyai keinginan menciptakan suasana 
religius dimana sifat religi sendiri sehingga dapat memberikan perhatian pada pendidikan kristiani kaum 
muda. Di sepanjang jaman, kaum muda mengalami saat krisis identitas, mudahterpengaruh dan tergoda 

pada hedonisme. Namun Santo  sendiri selalu mengajarkan bahwa kita harus melawan arus  
2 Aloysius

kebiasaan orang muda pada zamannya dilandasi dengan semangat jiwa, idealis, berani bermimpi, namun 
memiliki kemurnian hati, dan belas kasih terhadap sesama.

1http://www.brudercsa.org/2013/06/sejarah.htmldanChristoforus Br., CSA,.2005.Sejarah Perkembangan Bruder – 

Bruder Kongregasi Santo Aloysius Bab 1

2http://www.brudercsa.org/2013/06/spiritualitas.html
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Fenomena yang terdapat pada sekolah Santo Yusuf ini adalah tidak dapat menonjolkan secara fisik

identitas yang ada di sekolah tersebut yaitu agama Katolik. Dimanahal tersebut telah menjadi pedoman bagi 
sekolah Santo Yusuf dalam mendidik anak – anak yang berada di sekolah tersebut. Lalu meningkatnya 
jumlah siswa – siswi yang mendaftar, namun tidak diwadahi dengan kebutuhan fasilitas yang cukup. Seperti 
contoh ruang kelas dimana tiap – tiap kelas berisi 35 anak namun karena meningkatnya  jumlah siswa yang 
mendaftar beberapa kelas yang harusnya memiliki jumlah kapasitas 35 anak menjadi 40 anak. Hal tersebut 

dapat membuat para siswa dan siswi menjadi tidak nyaman karena ruang kelas menjadi sempit.

 1.2. PERMASALAHAN DESAIN

 1. Bagaimana mengembangkan komplek sekolah dengan menambahkan fasilitas yang dibutuhkan ?
 2. Bagaimana menerapkan Arsitektur Religi yaitu Katolik pada komplek Sekolah Santo Yusuf ?

 1.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penyusunan proyek Pengembangan T.K.K., S.D., S.M.P. Santo Yusuf Madiun 
Kongregasi CSAyaitu mendesain sebuah bangunan bagi para anak - anak terutama yang sedang 
menempuh pendidikan di Sekolah Santo Yusuf tersebut dengan memberikanfasilitas - fasilitas yang sesuai 
dalam bangunan pendidikan. Serta menghadirkan bangunan sekolah dengan memberikan nuansa religi 
sehingga dapat memberikan perhatian pada pendidikan kristiani kaum muda dilandasi dengan kemurnian hati

dan belas kasih terhadap sesama yang merupakan ajaran dari Santo , Santo pelindung dari Aloysius
kongregasi CSA.

Sasaran dari penyusunan proyek ini adalah semua bruder kongregasi CSA dan para anak - anak 
yang sedang menempuh pendidikan di sekolah Santo YusufMadiun.

1.4. MANFAAT

Manfaat yang ingin dicapai yaitu
         Terwujudnya  Sekolah  Santo  Yusuf yang  memiliki  fasilitas  lengkap   sebagai  bangunan

pendidikan yang mampu mewadahi kegiatan pendidikan para murid - murid.
 Membentuk karakter diri pada anak – anak yang dilandasi dengan kemurnian hati dan belas

kasih terhadap sesama.

 1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
  BAB 1 : PENDAHULUAN

                Berisi  tentang  Latar  Belakang,  Tujuan  dan  Sasaran,  Manfaat,  Metodologi,
Sistematika Pembahasan

  BAB 2 : GAMBARAN UMUM

Berisi tentang uraian deskripsi proyek secara umum dan tentang terminologi, 
kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, pembahasan proyek sejenis, 
kesimpulan, batasan dan anggapan proyek.

  BAB 3 : PEMROGRAMAN ARSITEKTUR

Deskripsi tentang potensi dan kendala terhadap masing - masing aspek 

pembahasan sebagai dasar dalam analisa situasi ( analisa masalah ). 
Deskripsi meliputi deskripsi tentang fungsi bangunan, tapak dan lokasi, 
lingkungan fisik dan non fisik.

  BAB 4 : PENELUSURAN DAN ANALISA MASALAH

Kajian terhadap isu dan masalah dari beberapa aspek yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. Masalah yang dikembangkan adalah masalah yang 
spesifik, bukan masalah yang inheren.Pembahasan berdasarkan pada inter-
relasi antara fungsi, ruang, tapak/lokasi dan lingkungan buatan alami.Mengkaji 
potensi dan kendala untuk mendapatkan masalah yang terkait dengan elemen 
ruang dan bentuk arsitektur.Menetapkan pernyataan isu dan masalah desain.

  BAB 5 : LANDASAN TEORITIK

Menyusun berbagai teori baik arsitektural maupun non arsitektural sebagai 
landasan dalam proses pemecahan masalah. Penggunaan teori sangat 
tergantung pada hal-hal yang menjadi masalah dalam desain arsitektur.

  BAB 6 : PENDEKATAN DESAIN
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Pendekatan desain adalah pernyataan sebagai dasar dalam proses desain. 

Pendekatan desain ditetapkan berdasarkan pada kajian teori yang telah 
dilakukan sebelumnya.Pendekatan desain dapat dinyatakan berdasarkan pada
teori arsitektur-non arsitektur, metode arsitektur, sejarah, budaya, filsafat, dan 
psikologi.

  BAB 7 : LANDASAN PERANCANGAN

Sikap dan pandangan terhadap aspek-aspek yang menjadi dasar dalam 
pemecahan masalah di dalam desain.

DAFTAR PUSTAKA

BAB 2

GAMBARAN UMUM

 2.1. GAMBARAN FUNGSI BANGUNAN SEKOLAH SANTO YUSUF MADIUN

Pada Proyek Akhir Arsitektur 75 Pengembangan SekolahT.K.K., yang saya ambil dengan judul 
S.D., S.M.P. Santo Yusuf Kongregasi CSA dengan Penerapan Arsitektur Religi. Menurut 3 ( Daryanto, 
1997; 544 )sekolah merupakan suatu sarana pendidikan dimana tempat untuk mengajar dan belajar sebagai 
melatih kemampuan pengetahuan bagi para anak – anak sesuai dengan tingkatan.

 2.1.1. TERMINOLOGI SEKOLAH
 A. TAMAN KANAK - KANAK

4
Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan.
 B. SEKOLAH DASAR

5
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan

menengah

 C. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

6
Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Terdiri atas pendidikan 

menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

7
Dalam komplek Sekolah Santo Yusuf ini terdapat 1 aktivitas yang pada dasarnya merupakan 

pendidikan namun dibedakan berdasarkan tingkat sekolah seperti Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, 
dan Sekolah Menengah Pertama.

Namun yang menjadi masalah kali ini adalah ketersediaan fasilitas yang terdapat pada bangunan 
dimana jumlah murid tidak sebanding dengan jumlah kelas yang ada di Sekolah Santo Yusuf 
tersebut.Beberapa fasilitas utama yaitu gedung pendidikan ( Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, dan 

Sekolah Menengah Pertama ). Serta berberapa fasilitas penunjang kegiatan bagi sekolah Santo Yusuf yaitu 
kantin, dan lapangan. 

 2.1.2. PELAKU SEKOLAH SANTO YUSUF

3Daryanto. (1997) Surabaya. Apollo.Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. 

4Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 angka 14

5Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 17 angka 1

6Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 18 angka 1 dan 2

7 Sumber wawancara dengan Bruder Neri, CSA

File name: 15.A1.0161_G. Gravido P.P..docx File ID: 17827168

Matches Quotes References Comment A Replacement

Sources on page: 4
Page 4 of  17

https://unicheck.com


A. PELAKU

8Sekolah merupakan satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar Jenjang sekolah pada komplek Santo Yusuf adalah .
Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.

              Disamping  itu  sekolah  juga  memerlukan  bangunan  penunjang  lainnya  seperti  salah
satunya yaitu  aula.Yang merupakan bangunan yang memiliki  ruangan besar tanpa sekat yang

                 dipergunakan  untuk  suatu  acara.Terdapat   juga  ruangan  penunjang  yang  berfungsi  sebagai
penunjang kegiatan didalam ruang komunal tersebut.

             Proyek ini  direncanakan  di  Madiun  ini  merupakan penataan ulang yang  dilengkapi
dengan fasilitas sebagai berikut :
 Fasilitas Kelompok Sekolah ( TK, SD, SMP )

 Fasilitas Ruang Penunjang dan Service

 2.1.3. PERSYARATAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SEKOLAH SANTO YUSUF

 Bangunan
 - Bentukan Massa

Bentukan massa menyesuaikan dengan bangunan milik CSA yaitu dengan model tertutup

 dengan bentuk massa U /  O dan ditengahnya terdapat  ruang terbuka yang difungsikan
sebagai ruang terbuka yaitu taman atau lapangan.

- Ruang
Penyesuaian ruang sesuai dengan karakter dari para pelaku sekolah

- Struktur

Bentukan dan pemilihan bahan struktur menyesuaikan dengan modul fungsi dan pembagian
ruang.

 - Utilitas Bangunan
Sistem utilitas dan fisika bangunan harus menunjang aktivitas dan fungsi bangunan sebagai
bangunan pendidikan.

 Lingkungan
                  - Penataan  massa  bangunan  atau  fungsi ruang harus  disesuaikan  dengan  konteks  atau

kondisi lingkungan
 - Bentukan landsekap harus dapat mendukung kegiatan pendidikan dan dapat memberikan

kenyamanan dan keamanan.

 2.2. GAMBARAN UMUM LOKASI DI LUAR SEKOLAH SANTO YUSUF

 2.2.1. GAMBARAN LINGKUNGAN BUATAN SEKOLAH SANTO YUSUF

Sekolah Santo Yusuf Madiun berada pada sektor perdagangan dan jasa. Terdapat banyak sekali 
bangunan – bangunan serta beberapa pemukiman yang memadatkan area lokasi dari sekolah Santo Yusuf. 
Lingkungan pada lokasi tentu sangatlah banyak karena lokasi yang berada di tengah kota, diantaranya :

 Rumah tinggal penduduk yang sudah menggunakan bahan material permanen modern seperti
pasir, semen, batu hebel, genteng keramik dan lain – lain.

 Kondisi jalan yang sudah beraspal dan memiliki 4 lajur jalan dengan 2 arah.
                Penggunaan  listrik  yang   sumbernya   sudah  menggunakan  dari  PLN  dengan   cadangan

menggunakan generator, bahkan sudah ada yang memakai solar panel.

  Kendaraan yang lewat memiliki intensitas yang tinggi dari kendaraan roda dua hingga truk
berukuran kecil.

 Adanya bangunan – bangunan dan Low  Rise High Rise
 2.2.2. GAMBARAN LINGKUNGAN ALAMSEKOLAH SANTO YUSUF 

Kota Madiun sendiri dapat dikatakan memiliki cuaca yang sangat panas dan gersang. Hal tersebut 

karena sudah adanya banyak bangunan yang tumbuh disekitar kota Madiun. Bahkan didekat lokasi sekolah 
Santo Yusuf dibangun gedung parkiran untuk pengguna Rumah Sakit Daerah Kota Madiun. Karena terdapat 
banyaknya bangunan – bangunan yang tumbuh dan berkembang membuat lingkungan – lingkungan alam 
menjadi berkurang atau dapat dikatakan hilang. Bahkan pohon – pohon dengan tajuk besar yang berada di 
pinggiran jalan Diponegoro dirasa masih sangat kurang.

 2.2.3. GAMBARANUMUM PENUNJANG BANGUNAN SEKOLAH SANTO YUSUF

 Sirkulasi
      Hal yang perlu  diperhatikan pertama adalah sirkulasi  jalan yang berada pada lokasi  tapak.Karena

sirkulasi jalan dapat mempengaruhi kondisi jalan di sekitar bangunan tersebut.

8 Sumber wawancara dengan Bruder Neri, CSA
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 Vegetasi

Pada kawasan lokasi Sekolah Santo Yusuf merupakan wilayah daerah perdagangan dan jasa, untuk itu
seringkali disekitar daerah tersebut banyak sekali bangunan - bangunan dari bangunan 1 lantai hingga
lebih
Akibat dari banyaknya bangunan - bangunan yang digunakan sebagai pengembangan perdagangan
dan jasa, juga banyaknya kendaraan - kendaraan yang melintas didaerah tersebut.Membuat polusi dari

kawasan tersebut tinggi.Dan juga kurangnya vegetasi yang berada di  sekitar sekolah Santo Yusuf
tersebut membuat daerah kawasan tersebut dapat terbilang panas hingga 30 derajat.

 Dan lain - lain ( lingkungan masyarakat, keamanan, utilitas, drainase, topografi, dan iklim )
Dua contoh hal yang telah disebutkan tadi, adalah masalah utama pada lokasi dalam pemilihan tapak

 untuk sekolah. Dari  dua contoh tersebut  masih banyak yang  dijelaskan pada hal  -  hal  yang perlu

diperhatikan dalam menentukan lokasi 
Diantaranya adalah :

 Lingkungan Masyarakat
Bagaimana masyarakat menanggapi bangunan sekolah yang berada di lingkungan yang padat dan
menimbulkan kemacetan. Apakah akan menimbulkan pro dan kontra

 Keamanan 
Karena di lingkungan perdagangan dan jasa banyak sekali orang -  orang yang lewat didaerah
tersebut.Sehingga dapat menimbulkan pikiran - pikiran jahat dari orang - orang yang jahat.

 Utilitas
Bagaimana kondisi drainase dari lokasi  tersebut, apakah kondisi  dari tiang -  tiang listrik  akan

mengganggu pandangan akibat kurang tertatanya kabel listrik.
Lalu bagaimana kondisi hydrant pillar yang ada di kawasan tersebut, ketika terdapat kondisi darurat

 Topografi
Untuk topografi sendiri yang berada di sekitar tapak lebih tinggi daripada yang ada pada lokasi
tapak. Dan kondisi yang ada di lokasi tersebut lebih cenderung datar.

 Drainase
Topografi yang cenderung datar dan kondisi lokasi yang lebih rendah dari jalan raya, membuat
harus drainase yang ada di  daerah tersebut harus lebih  lebih dalam untuk menghindari  banjir
didalam bangunan tersebut

 Iklim

Untuk iklim yang ada pada lokasi tapak sendiri terbilang cukup tinggi dan panas yaitu 33° C. Hal
tersebut terjadi karena lokasi yang berada pada tapak berada di tengah kota dan daerah disekitar
kota merupakan lahan persawahan yang didominan oleh tanaman padi.

 2.2.4. REGULASI SEKOLAH SANTO YUSUF

Lokasi proyek berada di jalan Diponegoro, Madiun Lor, Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur

 - KDB : 60 %
 - KLB : 3
 - GSB : 10 meter

 - LUAS LAHAN : 5045 m2

 - RTH : 10 %

 2.3. GAMBARAN UMUM TAPAK / SITE SEKOLAH SANTO YUSUF

9Kota Madiun merupakan salah kota kecil yang berada di sisi barat dari provinsi Jawa Timur. Kota 
ini terletak 160 km sebelah barat , atau 111 km sebelah timur , Surabaya Surakarta Jawa Tengah

Sekolah Santo Yusuf berada di jalan Diponegoro nomor 80, kota Madiun, Jawa Timur. Sekolah 
Santo Yusuf sendiri terdiri dari tiga tingkatan dimana ketiga tingkatan sekolah tersebut merupakan Taman 

Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Lokasi dari komplek Sekolah Santo Yusuf ini berada di dekat tengah kota Madiun. Dimana fasilitas 
umum dekat dengan sekolah tersebut, seperti Rumah Sakit yang hanya 5 menit dari Sekolah Santo Yusuf, 
lalu Stasiun Kereta Api yang berjarak sekitar 7-8 menit dari Sekolah Santo Yusuf, dan Terminal. Lokasi dari 
proyek ini berada di jalan Diponegoro, Madiun Lor, Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Batas - batas 

dari lokasi Sekolah Santo Yusufadalah :

  Utara : Pemukiman Warga
  Timur : Sungai

  Selatan : Jalan Diponegoro
  Barat : Ruko

 2.3.1. EKSISTING SEKOLAH SANTO YUSUF

9https://madiunkota.go.id/wilayah-geografis/
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Gambar diatas adalah eksisting dari sekolah Santo Yusuf Madiun, dimana terdapat beberapa fasilitas 
yang disediakan didalam sekolah Santo Yusuf tersebut, diantaranya :

 a. Sekolah Menengah Pertama Santo Yusuf
                      Berikut  adalah  kondisi  saat  ini  dari  Sekolah  Menengah  Pertama  Santo  Yusuf.  Sekolah

Menengah Pertama Santo Yusuf memiliki 3 lantai daimana lantai 1 dan 2 digunakan sebagai
ruang kepala sekolah, guru, tata usaha, kelas,  dan penunjang lainnya seperti gudang dan
kamar mandi. Sedangkan lantai 3 digunakan sebagai ruang laboratorium, ruang perpustakaan,

dan penunjang seperti kamar mandi.
 b. Sekolah Dasar Katolik Santo Yusuf

Berikut adalah kondisi dari Sekolah Dasar Katolik Santo Yusuf sendiri dimana elevasi antar 
muka lantai dengan plafond hanya 2,9 meter. Sehingga sirkulasi didalam sekolah tersebut 
kurang ditambah dengan lebar dari lorong sekolah yang hanya memiliki ukuran lebar 2 meter. 

Dapat dilihat gambar bernomor 1 kondisi plafond berwarna putih yang sudah mulai lapuk 
karena menggunakan bahan material kayu dan sudah lama digunakan.

 c. Taman Kanak – Kanak Santo Yusuf

Berikut adalah kondisi eksisting dari Taman Kanak – Kanak Santo Yusuf. Area bermain anak –

anak menggunakan atap galvalum sehingga dapat terdengar jelas ketika ada hantaman dengan
atap tersebut. Dan juga jika terik matahari menyinari area taman bermain akan terasa panas.

 d. Kantin Sekolah Santo Yusuf
Berikut adalah kondisi dari kantin sekolah Santo Yusuf. Kantin ini difungsikan untuk semua
sekolah dari Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, dan Taman Kanak – Kanak.Ukuran

yang memanjang dengan lebar hanya 4 – 5 meter, dengan lebar tersebut tidak cukup untuk
                   digunakan  seluruh sekolah bahkan  para  bruder,  guru,  karyawan,  dan  tamu  yang  sedang

berkunjung.
 e. Parkir dan Ruang Tunggu Sekolah Santo Yusuf

Berikut adalah area parkir dan ruang tunggu bagi para penjemput murid – murid. Pada area 

parkir sendiri dalam kondisi tersebut masih dalam kondisi terbuka tidak ada vegetasi yang 
berada pada area parkiran tersebut, dan juga area parkir tersebut hanya digunakan untuk parkir
kendaraan roda 2. Sedangkan pada area ruang tunggu sendiri terdapat vegetasi dan area 
tempat duduk bagi para penjemput.

 f. Lapangan Sekolah Santo Yusuf

Berikut adalah area lapangan sekolah, memiliki 2 lapangan yaitu lapangan futsal dan basket.
Kedua lapangan salah satunya sudah merupakan plesteran, sedangkan satunya masih berupa
paving. Pembatas antara lapangan dengan bangunan di sekeliling lapangan hanya berupa
taman yang memiliki lebar 1,5 – 2 meter.

 g. Main Entrance Sekolah Santo Yusuf

Berikut adalah main entrance dari sekolah Santo Yusuf sendiri, memiliki lebar 5 meter dan ketinggian 
kurang dari 4 meter. Hal inilah yang dapat menghambar kendaraan besar terhambat ketika terjadi 
sesuatu di sekolah tersebut. Seperti kasus tahun 2018 dimana kantin dari sekolah Santo Yusuf ini 

mengalami kebakaran, namun mobil pemadam kebakaran tidak dapat masuk kedalam area sekolah 
dikarenakan tinggi dari main entrance sekolah kurang dari 4 meter.
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 2.3.2. RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH SANTO YUSUF

 a. Sekolah Menengah Pertama Santo Yusuf

Area Sekolah Menengah Pertama yang berada di sisi Utara akan dipindah pada bagian sisi 
Timur. 

 b. Sekolah Dsaar Katolik Santo Yusuf

Area Sekolah Dasar akan dikembangkan pada area yang dulunya merupakan kantin.

 c. Aula, Kantin, dan Taman Kanak - Kanak Santo Yusuf

Area sisi Utara akan dibuat Aula, Kantin, dan Taman Kanak - Kanak sehingga memerlukan area
yang cukup besar.

 2.4. STUDI KOMPARASI PROYEK / STUDI PRESEDEN PADA BANGUNAN SEKOLAH

 2.5. STUDI KOMPARASI PROYEK / STUDI PRESEDEN PADA BANGUNAN CSA

BAB 3

PEMROGRAMAN ARSITEKTUR

 3.1. ANALISA FUNGSI BANGUNAN SEKOLAH SANTO YUSUF

3.1.1.KAJIAN TERHADAP FUNGSI BANGUNAN SEKOLAH SANTO YUSUF

 Dalam menentukan suatu aktivitas, sebelumnya harus menentukan siapa saja 
 pengguna / pelaku dari suatu bangunan tersebut.Tidak hanya pelaku yang dari dalam saja, namun 

  juga pelaku yang dari luar. Sehingga ketika ada pelaku yang datang dari luar untuk 
 berkunjung, pelaku dalam dapat bersiap untuk menyambut  pelaku yang datang untuk berkunjung.

Tidak hanya berupa pelaku saja namun juga kapasitas yang terdapat pada komplek 
 sekolah tersebut. Berikut adalah jumlah kapasitas komplek sekolah Santo Yusuf dari tahun 2015 - 

 2018 (  ). Sumber : Data Sekolah

a. Taman Kanak - Kanak

 1. Murid = 20 anak( 2015 )

   22 anak ( 2016 )

   23 anak ( 2017 )

   22 anak ( 2018 )

 2. Karyawan = 7 orang

b. Sekolah Dasar

 1. Murid = 215 anak ( 2015 )

  217 anak ( 2016 )

   220 anak ( 2017 )

   225 anak ( 2018 )

 2. Karyawan ( Guru dan Adminitrasi ) = 30 orang

 3. Karyawan ( Service ) = 4 orang

c. Sekolah Menengah Pertama

 1. Murid = 530 anak ( 2015 )

538 anak ( 2016 )
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542 anak ( 2017 )

550 anak ( 2018 )

 2. Karyawan ( Guru dan Adminitrasi ) = 35 orang

 3. Karyawan ( Service ) = 5 orang

d. Bruder     = 3 orang ( 1 Bruder Kepala, 2 Bruder Kepsek SD dan SMP )

e. Satpam    = 4 orang ( Shift Pagi - Mahgrib, Mahgrib - Pagi )

Untuk Taman kanak - kanak sendiri memiliki 2 kelas, Sekolah Dasar 6 kelas, dan Sekolah

Menengah Pertama 15 kelas. Dimana dapat dilihat dari data kapasitas diatas jumlah tiap tahun 
meningkat yang dapat mengakibatkan jumlah ruang kelas akan juga ikut meningkat.

 Setelah mengetahui jumlah kapasitas dari sekolah itu sendiri berikut adalah jadwal
 pelajaran untuk sekolah Santo Yusuf (Sumber : Data Sekolah ).

a. Taman Kanak - Kanak

b. Sekolah Dasar

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

Kelas 6

c. Sekolah Menengah Pertama

Kelas 7

Kelas 8

Kelas 9

3.1.1.1 PELAKU DAN AKTIVITAS

 Aktivitas Sekarang

3.1.1.2. PELAKU DAN KEBUTUHAN RUANG

 Ruang Sekarang

3.1.1.3. PENGEMBANGAN SEKOLAH SANTO YUSUF

3.1.2 KAJIAN TERHADAP RUANGAN

 Ruang Fasilitas Lainnya
Maka total kebutuhan luas ruang fasilitas lainnya yang terdapat pada sekolah Santo 

Yusuf adalah 1.905,76 m2

 Taman Kanak - Kanak
Maka total kebutuhan luas ruang Taman Kanak - Kanak yang terdapat pada sekolah 

Santo Yusuf adalah 237 m2

 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Maka total kebutuhan luas ruang untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama  yang 
terdapat pada sekolah Santo Yusuf adalah 3.530,8
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3.1.3.STUDI KEBUTUHAN RUANGAN KHUSUS

3.1.4. KAJIAN TERHADAP STRUKTUR AKTVITAS

 Bruder CSA
 Karyawan Kantor ( Guru, dll )
 Karyawan Service ( Satpam, Petugas Kebersihan, dll )
 Masyarakat Umum ( Tamu, Orang Tua / Wali Murid )
 Murid - Murid

3.2. KAJIAN LOKASI TAPAK

3.2.1 ANALISA KONSTELASI

10Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111° BT - 112° BT dan 7° LS - 8°
LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Geger di sebelah selatan , sebelah timur

             dengan Kecamatan  Wungu, dan  sebelah barat  dengan Kabupaten  Magetan.  Kota  Madiun

hampir berbatasan sepenuhnya dengan , sertadengan  diKabupaten Madiun Kabupaten Magetan
                  sebelah  Barat.  mengalir  di  kota  ini,  merupakan  salah  satu  anak  sungaiBengawanMadiun

terbesar Bengawan Solo.

Kota Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter
dari permukaan air laut.Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di

tengah,  sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut  terletak di
sebelah di selatan.Rentang temperatur udara antara 20 °C hingga 35 °C.Rata-rata curah hujan
Kota Madiun turun dari 210 mm pada tahun 2006 menjadi 162 mm pada tahun 2007.Rata-rata
curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan di awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata
curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun.

3.2.2 ANALISA LINGKUNGAN

Di sekitar wilayah studi adalah kawasan perdagangan dan jasa.Di bagian utara wilayah lokasi 
merupakan kawasan pasar Johar Rumah Penduduk.Sedangkan disisi barat, timur, dan selatan 
sudah banyak sekali toko - toko, atau bangunan yang menunjukan fungsi sebagai perdagangan 
dan jasa.

            Kawasan perdagangan dan jasa adalah  kawasan yang berfungsi sebagai area 
public,dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa. Karena zona komersil cenderung 
ramai.
             Zona pemukiman cocok dikembangkan pada kawasan yang berada pada area privat, 
tidak berbatasan dengan pusatperbelanjaan dan area lain yang berfungsi sebagai area publik.

3.2.3 ANALISA TOPOGRAFI

Kontur Interval 1 m
Zona Terbangun merupakan zona dengan kontur renggangyang menunjukkan topografi 

datar sehingga dapat dikembangkan sebagai fungsi terbangun misal permukiman, perdagangan, 
dan lain-lain. Pada wilayah studi terdapat kontur dengan interval 1 meter, tetapi karena wilayah 

yang memiliki kontur hanya sedikit dan terletak di pojok wilayah kota, maka wilayah tersebut ikut 
dimasukkan ke dalam zona terbangun. 

3.2.4 ANALISA KEBISINGAN

    Zona Bising Tinggi 
Merupakan jalan lokal namun dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang.Baik mobil, 

motor, ataupun becak.Terlebih lagi merupakan kawasan perdagangan dan jasa, sehingga banyak 
truk barang yang bongkar muat di zona tersebut.Zona kegiatan publik merupakan zona yang 
membutuhkan karakter ruang dengan tingkat kebisingan tinggi, sehinggacocok dikembangkan 
sebagai fungsi perdagangan, jasa dankomersil lainnya. Pada kondisi eksisting pun, 
kawasantersebut adalah deretan ruko, perkantoran, dan bank.

Zona Bising Rendah
Merupakan kawasan pemukiman sehingga jarang sekali orang - orang untuk melakukan 
komunikasi karena pada kawasan pemukiman merupakan tempat dimana terdapat banyak rumah
sebagai tempat untuk beristirahat dan melakukan kegiatan pribadi. Zona kegiatan privat 
merupakan zona yang membutuhkan karakter ruang dengan tingkat kebisingan rendah, 

sehinggadapat dikembangkan sebagai fungsi hunian, dan untuk sebagai tempat untuk mendidik
3.2.5 ANALISA AKSESBILITAS

    Zona akses tinggi
Merupakan jalan lokal yang memiliki volume kendaraan yang tinggi. Zona kegiatan publik 
membutuhkan karakter ruang dengan aksesibilitas tinggi sehingga dapat dikembangkan sebagai 

kawasan perdagangan dan jasa, dan lain - lain.Dengan adanya aksesibilitas tinggi maka, zona 
kegiatan publik dapat diaksesdengan mudah oleh masyarakat.

10https://madiunkota.go.id/wilayah-geografis/
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3.2.6ANALISA DRAINASE
Drainase primer berupa sungai kecil

Drainase Sekunder berupa sungai besar yang menjadi limpahan dari 
sungai - sungai kecil.
Perlu diterapkan sistem drainase terbuka pada setiap jenis drainase sehingga memudahkan 
proses pemeliharaan dan pembersihan.Perlu adanya normalisasi fungsi drainase sekunder 
yang tersumbat untuk mengoptimalkan fungsi drainase dalam menampung limpasan air.

BAB 4

PENELUSURAN DAN ANALISA MASALAH

 4.1. PENELUSURAN MASALAH

Sekolah merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk manusia.Lokasi untuk bangunan 
sekolah ini idealnya berada pada daerah minimnya penduduk serta luas yang menyebabkan jarak 

antara rumah murid - murid dengan sekolah terpaut jauh. Namun bangunan sekolah yang terdapat di 
pusat kota memiliki permasalahan pada keterbatasan lahan serta kenyamanan lahan yang terganggu
akibat aktivitas di pusat kota sangat tinggi.

Facade bangunan yang berada di pusat kota lebih cenderung monoton karena lebih 
mengutamakan fungsi daripada bentuk sehingga kurang menarik perhatian dari para pengguna 

bangunan ketika berkunjung. Bentuk bangunan tidak hanya memberikan ketertarikan terhadap 
pengguna bangunan namun juga sebagai identitas dari pemilik bangunan tersebut.

 4.2. ANALISA MASALAH

 4.2.1. MASALAH FUNGSI BANGUNAN TERHADAP ASPEK PENGGUNA

Setelah melakukan survey lapangan,  lokasi  tersebut  memiliki  luasan sebesar

                 5045  m   .Dengan  luas  lokasi  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  menunjang  aktivitas2

kegiatan yang ada di dalamnya.sesuai dengan peraturan - peraturan yang berlaku di dalam
pemerintah kota Madiun. 

 4.2.2. MASALAH FUNGSI BANGUNAN TERHADAP TAPAK

Aksebilitias terhadap lokasi tapak cukup sulit, pasalnya dengan daerah kawasan 

perdagangan dan jasa tentu saja banyak sekali kendaraan besar untuk mengangkut  dalam
menunjang kegiatan dari kawasan perdagangan dan jasa. Tidak hanya itu saja, dengan 
tidak adanya lahan parkir banyak sekali kendaraan yang parkir di bahu jalan yang 
menyebabkan kemacetan sering terjadi.

Area lokasi merupakan kawasan perdagangan dan jasa sehingga banyak sekali 

bangunan - bangunan 2 lantai hingga high rise yang memadati daerah kawasan 
tersebut.Namun dengan banyaknya bangunan - bangunan tersebut tidak diimbangi dengan
ruang hijau sehingga kawasan tersebut menjadi sangat gersang dan panas.

Ditambah dengan kepadatan kendaraan dari kecil  hingga besar yang berlalu
lalang didaerah tersebut. Dengan asap kendaraan yang begitu banyak dapat membuat

udara tercemar dengan asap kendaraan tersebut.
Karena di lingkungan yang padat dan juga merupakan kawasan perdagangan
     dan jasa, menyebabkan drainase tidak berjalan dengan  baik.Hal  tersebut  dikarenakan

drainase tersebut  tidak dirawat atau diperbaiki dengan baik  akibat pembangunan yang
terus menerus di kawasan tersebut.Sama halnya dengan drainase kabel listrik juga tidak

terawat dengan baik akibatnya banyak kabel yang melintang di atas jalan membuat kabel
menjadi menyatu.

 4.2.3. MASALAH FUNGSI BANGUNAN TERHADAP LINGKUNGAN LUAR TAPAK

Lokasi lahan di kota lebih cenderung mengarah ke bentuk - bentuk modern yang
lebih menarik dan baru. Hal tersebut mungkin nampak tidak menyatu dengan bangunan

arsitektur religi pada bangunan sekolah swasta.Bahkan dapat menimbulkan pikiran - pikiran
negatif jika terdapat bangunan yang mengarah keagamaan berdiri  di sekitar bangunan
yang lebih modern.

 4.3. PERNYATAAN MASALAH

 Bagaimana tata ruang sekolah Santo Yusuf dalam mengantisipasi keterbatasan lahan disaat

kebutuhan sekolah Santo Yusuf meningkat ?

 Bagaimana bentuk sekolah Santo Yusuf dalam mengekspresikan arsitektur religius ?
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BAB 5
LANDASAN TEORITIK

 5.1. KAJIAN TEORI PENEKANAN DESAIN
 5.1.1 URAIAN INTEPRETASI DANELABORASI TEORI PENEKANAN DESAIN

Landasan dalam perencanaan proyek Sekolah Santo Yusuf Kongregasi Bruder
CSA ini mengarah kepada penyediaan fasilitas – fasilitas  ruang yang menjadi tuntutan

                  dasar  para  murid  dalam  melaksanakan  aktivitas  pendidikan  dan  terciptanya  sebuah

komplek bangunan yang mampu memberikan nuansa arsitektur religi.
Penekanan desain pada proyek ini mengarah pada terwujudnya desain bangunan Sekolah
Santo Yusuf yang menunjukan bangunan pendidikan Katolik dan penyediaan fasilitas yang
mendukung kegiatan pendidikan sebagai tuntutan mendasar dari aktivitas dengan memberi
pertimbangan pembatasan antar fasilitas sehingga kegiatan di dalam komplek tidak saling

menggangu.
Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam penekanan desain proyek ini, yaitu :
 Fungsi

Kurangnya fasilitas yang terdapat disekolah tersebut karena banyaknya anak - anak
yang mendaftar disekolah tersebut

 Dimensi
                  Penyediaan  fasilitas  ruang  yang  menjadi  wadah  bagi  pengguna  untuk  menjalani

aktivitas dengan perhitungan dimensi ruang yang mampu memberi kenyamanan dan
keamanan bagi para pengguna

 Citra

            Memberi  perwujudan  sebagai   bangunan  Sekolah  Katolik   dengan  mengupayakan
perwujudan kekhasan agama Katolik  di bangunan yakni dengan memberi pendekatan
arsitektur religi

 5.1.2 SIMBOL DALAM AGAMA KATOLIK
Budaya dapat divisualisasikan dengan simbol dimana suatu 11simbol merupakan

sebuah lambang, dimana simbol digunakan untuk mengekspresikan ide - ide atau gagasan.
    Seperti  contoh burung merpati yang  melambangkan perdamaian.  Terdapat  3  macam12

simbol yang memberikan kesan dan peran yang ingin disampaikan, yaitu :
 a Simbol Tersamar

Simbol yang ingin  menggambarkan fungsi, misalnya pabrik beratap gerigi dengan

tujuan memaksimalkan pencahayaan alami
 b Simbol Metafora atau Kiasan

                Simbol  yang  menggambarkan  perumpamaan,  misalnya  toko  alat  music  dengan
bentuk bangunan sebuah alat music.

 c Simbol sebagai Pengenal Bentuk

Simbol yang merupakan suatu ciri dari sebuah fungsi, misalnya gereja dengan bentuk
salib di ujung atap.

Simbol  di  dalam agama Katolik memiliki  tujuan untuk mengungkapkan hal
yang berhubungan dengan Allah. Berikut adalah beberapa simbol di dalam agama Katolik
yang sering ditemui oleh orang pada umumnya :

 Abu
    Merupakan sisa pembakaran yang menggambarkan bahwa manusia berasal  dari

        abu.   Melambangkan   dosa   dan   kelemahan   yang   ditimbulkan   akibat   perbuatan
manusia.

 Air

                Simbol  yang  membersihkan  dan  menyegarkan  kehidupan  bagi  segala  makhluk,
melambangkan kehidupan baru dan pembebasan dari dosa.

 Alfa dan Omega
Lambang Allah sebagai awal dan akhir.

 Api

Lambang akan tanda - tanda kehadiran Allah.
 Merpati

Lambang Roh Kudus.
 Ikan

Lambang diri Kristus.

 Ikan kecil yang banyak
Lambang umat Kristiani.

 Lilin
Lambang Kristus dan kita mampu menjadi cahaya dunia.

 Salib

Lambang Kemenangan Kristus atas Kejahatan dan Kematian.
 Roti dan Anggur

Lambang tubuh dan darah Kristus.
 5.2 Ajaran Kongregasi CSA13

11Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Pusat Bahasa. Jakarta. 2008. Hal : 1469.

12MK PPPA 1 hal 22

13Perencanaan Program dan Panduan Kegiatan Postulan CSA
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 Kedewasaan Manusia
 - Mengenal diri dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa

 - Mengembangkan nilai – nilai pribadi dan mampu untuk mengolah hidup, mengarahkan
emosi, dan mengintegrasikan hidup rasa – perasaan yang masih liar.

 - Menemukan kebebasan sejati dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan.
                     - Mengembangkan  rasa  tanggung  jawab  yang  kuat  untuk  menghayati  nilai  –  nilai

pribadinya sebagai manusia Kristiani.

                 - Menumbuhkan  sikap  kritis  yang  memungkinkan  untuk  mencari  dan  menemukan
kebenaran, tanggap, dan peka.

 Kedewasaan Kristiani
 - Membina hidup Kristiani yang mendasar, sehingga hidupnya merupakan pilihan bebas

dari jawaban iman.

 - Membina hidup kerohanian, masuk kedalam irama doa pribadi dan doa bersama serta
hidup sakramental sebagai ajaran Gereja

 - Mampu membina kebebasan hati nurani yang dapat membuat pilihan dalam panggilan
dan mampu mengambil keputusan untuk lanjut ke tahap berikutnya

 - Mampu memahami lebih mengenai gerak Kerajaan Allah di mana Gereja serta tarekat

sehingga menjadi pola perwujudan dan dinamikanya. Sehingga mampu tumbuh sadar
dan bertanggung jawab yang mampu membangun Kerajaan Allah.

 Kedewasaan Religius
 - Mampu memahami dan mengerti hidup bakti dan tarekat yang dipilih
 - Mampu mengenal hidup bakti dan mampu menghayati dalam ajaran CSA yang dipilih

 - Mampu mewujudkan dan menghayati kesederhanaan rohani tarekat yang bertanggung
jawab

 Kedewasaan Tarekat
 - Mampu mengenal hidup bakti dan mampu menghayati dalam tanggung jawab sesuai

ajaran CSA

 - Mewujudkan kesederhanaan rohani tarekat yang bertanggung jawab sosial.
Ajaran yang dilakukan oleh kongregasi CSA sendiri berdasarkan Santo pelindung tarekat

CSA yaitu Santo Aloysius dimana diajarkan untuk mengubah hidup terutama bagi kaum muda untuk
lebih berusaha dalam meraih tujuan berdasarkan kemurnian hati dan belas kasih terhadap sesama
yang sesuai dengan kemampuan kita.Karena menurut Santo Aloysius sendiri kaum muda pada tiap

zaman memiliki tujuan untuk bersenang - senang demi meninggalkan dari perasaan - perasaan yang
menyakitkan. Dari Santo Aloysius sendiri diajarkan bahwa selayaknya kita harus menghadapi apa
yang ada di hadapan kita dengan jiwa yang berkobar tanpa harus menghindarinya.

 5.3 PRINSIP PERANCANGAN ARSITEKTUR RELIGI

14Menurut  dalam buku Egon Schirmbeck Form, Idea and Architecture, prinsip – prinsip 

perancangan simbolisme dalam arsitektur adalah sebagai berikut

                   a. Menciptakan  urutan  yang  berbeda  -  beda  sehingga  dapat  mengingatkan  orang
terhadap tempat sambil berjalan melalui tempat tersebut.

 b. Campuran fungsi yang berbeda - beda sehingga dapat meningkatkat kontak sosial,
beda halnya dengan pemisahan fungsi oleh gerakan modern pada tahun 1920 - an

dan 1930 - an.
       c. Arsitektur  sebagai  media  komunikasi   bagi  para   pengamat.  Arsitektur  sebagai

pembawa simbolisme dan informasi.
                 d. Menekankan  pada  artifisialitas  dari  arsitektur.  Memisahkan  dari  kawasan  lahan

        alamiah dan volume ruang buatan.  Memisahkan ruang  luar  alamiah  dan  interior

buatan. 
 e. Bentuk dari suatu hasil  ruang yang sesuai  dengan " dasar " nya. Seperti  contoh

                merancang  ruang  menurut  bayangan  yang  terbentuk  oleh  bangunan  dan
mengorientasikan bangunan sesuai dengan arah angin.

 f. Membedakan suatu identitas ruang melalui penerangan alami. 

 g. Peralihan langsung dari satu volume ke volume yang lain. Integrasi dari ruang-ruang
interior dan eksterior. 

 h. Memisahkan facade dan badan bangunan. Facade sebagai suatu informasi " dua
dimensi. "

 i. Ikatan antara ruang atau bangunan melalui suatu tali atau rantai kejadian, sebagai

pengingat dan pengenalan tempat bahwa memiliki karateristik ruang yang khas.
 5.4 KEMUNGKINAN PENERAPAN TEORI PENEKANAN DESAIN

Menerapkan teori Arsitektur Religi ini memiliki tujuan agar dapat menciptakan nuansa religi
yang berada di  komplek bangunan sekolah Santo Yusuf kota Madiun. Dengan cara memberikan
suatu identitas dengan menampilkan suatu simbol yang bertujuan memberikan image atau citra yang

                kuat  demi  membangun  pendidikan Katolik  yang dikhususkan  bagi  para murid yang  bersekolah
disekolah Santo Yusuf.Penerapan – penerapan teori Arsitektur simbolisme nampak pada :
 Menampilkan detail ornamen pada bukaan bangunan

              Detail   ornamen   dapat  diwujudkan  dijendela   pada  bingkai   jendela  yang  membentuk  blok
berukuran tebal serta lambang salib diatas jendela tersebut, umumnya sering nampak pada detail

14http://calonarsitek.wordpress.com/2007/11/22/prinsip-perancangan-simbolisme-egon-schirmbeck/
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                   bangunan  Katolik.  Selain  itu  pada  bentukan  pintu  yang  bagian atasnya  membentuk  busur
lingkaran dengan diameter mencapai 2 meter.

 Penataan bangunan yang juga membentuk tanda salib ( + )
                       Salah satu  bangunan  sekolah  Santo  Yusuf  dapat  dibentuk  dengan tanda  salib  (  +  )  serta

penataan vegetasi pada ruang terbuka hijau agar dapat memberi kesan teduh dan tenang di
komplek sekolah.

 5.5 STUDI PERILAKU

15
Menurut  dalam Hafiz Hidayattingkah laku remaja yang Elida Prayitno ( 2006: 8 )

berkembang akan memperlihatkan perilaku positif. Saat ini banyak remaja yang memperlihatkan 

perilaku negatif yang salah satunya adalah perilaku agresif dimana suatu tindakan yang disengaja 
terhadap individu lain yang menyebabkan sakit fisik dan psikis terhadap individu lain. Perilaku 16

agresif menurut dalam Hafiz Hidayat, merupakan Moore dan Fine(dalam Koeswara, 1988: 5 ) 
tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain atau terhadap 
objek - objek.

Tingkah laku negatif dari para remaja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
adalah kekuasaan, provokasi, dan situasi. Dari faktor situasi inilah yang membuat remaja 
berperilaku agresif untuk melindungi atau memenangkan dirinya sendiri dalam kondisi apapun. 
Pada sekolah Santo Yusuf dilakukan pengamatan observasi dan wawancara mengenai studi 
perilaku dari beberapa siswa - siswi yang sekolah di Sekolah Santo Yusuf.

Untuk pengamatan sendiri diambil 4 tempat yang cukup membuat para siswa - siswi 
merasa tidak nyaman ditempat tersebut.Yaitu pintu masuk, tangga, kantin, dan kelas.Mengapa 
mengambil tempat tersebut?Karena tempat tersebut yang dapat membuat kenyamanan dan 
keamanan siswa - siswi terganggu dikarenakan kondisi tempat yang tidak sesuai dengan standart 
yang ada sehingga perilaku siswa - siswi berubah.

Karena lokasi yang memiliki ukuran tidak sesuai dengan jumlah kapasitas siswa - siswi 
serta beberapa ruang yang hanya memiliki 1 yang digunakan untuk seluruh sekolah Santo Yusuf 
membuat siswa - siswi yang ada di Sekolah Santo Yusuf seringkali ketika melakukan aktivitas 
terutama di ke - 4 tempat tersebut seringkali perilaku siswa - siswi melakukan dorongan terhadap 
temannya agar mereka dapat lewat. Hal tersebutlah yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti 

jatuh, tersandung, dll. Yang dapat mencelakakan temannya atau bahkan orang kali seperti guru, 
bruder, orang tua murid, atau orang lain yang sedang berkunjung ke sekolah tersebut. Untuk itu 
perlu diperhatikan sirkulasi antar ruang serta ukuran ruang sesuai kapasitas dan standart agar 
keamanan dan kenyamanan dapat terjamin.

15Prayitno, E. 2006. . Padang: FIP UNP.Psikologi Perkembangan Remaja

16Koeswara. 1998. . Bandung: Rosda Offset.Agresi Manusia
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