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BAB 7 

LANDASAN PERANCANGAN 

7.1. LANDASAN PERANCANGAN TATA RUANG 

 Fungsi utama dari proyek ini adalah sebagai tempat belajar mengajar 

ilmu pengetahuan, seni dan budaya, teknologi, dll.Namun juga sebagai 

tempat membentuk karakter diri terutama pada murid – murid sebagai 

langkah melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. 

 Penghuni bangunan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah yang 

mempengaruhi proses perancangan terutama dalam menyediakan fasilitas 

ruang yang menunjang kegiatan pendidikan.Pada kasus kali ini terdapat tiga 

tingkatan sekolah dimana ketiga tingkat tersebut menjadi 1 komplek. 

Bagaimana mengatur tata ruang yang ada sesuai dengan perilaku dari tiap - 

tiap anak, mengingat perilaku tiap anak berbeda - beda sehingga perlu 

diperhatikan dalam merancang tata ruang yang ada di dalam komplek 

bangunan sekolah. Pemberian batasan yang jelas sebagai klausula atau 

pembedaan antara area publik dan privat, selain itu batasan antara kegiatan 

beristirahat dan yang lainnya.Pemanfaatan secara maksimal penghawaan 

dan pencahayaan alami untuk mendukung kegiatan di dalamnya. 

7.2. LANDASAN PERANCANGAN BENTUK BANGUNAN 

 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 doa terbuka, taman, 

atau sarana olah raga. 
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 Kemudian bentukan massa perlu memperhatikan tinjauan simboli 

Katolik, kekhasan CSA, dan klausula yang mampu mendukung kegiatan 

sekolah. 

7.3. LANDASAN PERANCANGAN STRUKTUR BANGUNAN 

Posisi Indonesia yang terletak di daerah rawan gempa memaksa kita 

untuk lebih cermat dalam membangun sebuah rumah yang aman.Besarnya 

intensitas terjadinya bencana alam gempa bumi di Indonesia sekarang ini, 

mau tidak mau membuat kita harus waspada. Bangunan yang di katakan 

tahan gempa adalah bangunan yang merespon gempa dengan sifat daktilitas 

yang mampu bertahan dari keruntuhan, dan fleksibilitas dalam meredam 

getaran gempa.  

Penggunaan struktur disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan dari 

bangunan ini.Struktur yang digunakan berfungsi secara maksimal dan tidak 

terjadi pemborosan.Struktur yang digunakan dirancang dengan penuh 

perhitungan dan tidak membahayakan penghuni di dalamnya. 

a. Struktur Bawah 

 Penggunaan pondasi lajur batu kali yang dikombinasikan dengan 

pondasi footplat.Pemilihan menggunakan pondasi footplat yang 

dikombinasikan dengan sumuran karena pondasi footplat cukup kuat 

untuk mendukung bangunan. 

b. Struktur Tengah 

 Menggunakan sistem struktur rangka yang terdiri dari kolom dan balok 

yang berfungsi sebagai penyalur beban dari struktur atap ke pondasi. 

c. Struktur Atas 
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 Struktur atap menggunakan atap baja ringan yang memiliki sifat tahan 

lama, tahan terhadap perubahan cuaca, tahan korosi, dan lebih 

ringan.Selain itu dengan pemasangan yang mudah dan bebas dari 

perawatan membuat struktur jenis ini efisien dan efektif dalam 

penggunaannya. 

 Hal - hal yang harus diperhatikan saat membangun bangunan tahan 

gempa : 

 Pondasi 

Pondasi merupakan bagian dari struktur yang paling bawah dan 

berfungsi untuk menyalurkan beban ke tanah. 

 Beton Bertulang 

Pengerjaan dan kualitas dari beton bertulang harus sangat 

diperhatikan karena dapat melindungi besi dari pengaruh luar, 

misalnya korosi. 

7.4. LANDASAN PERANCANGAN BAHAN BANGUNAN 

 Penggunaan bahan dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan 

sekitar.Meskipun menggunakan bahan yang mencolok dan dapat menarik 

perhatian dari orang - orang sekitar, namun tidak sampai lepas konteks 

desain dari suatu bangunan agar ciri dari dari bangunan tersebut tidaklah 

nampak.Bahan yang dipakai tetap harus mengisi kenyamanan bagi para 

pengguna agar dapat berkonsentrasi dalam melakukan kegiatan terutama 

belajar mengajar. 
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 Bahan yang digunakan juga harus memberi keamanan bagi para 

pengguna karena tentunya ada zat kimia yang terkandung dalam bahan yang 

dapat merusak tubuh orang. 

7.5. LANDASAN PERANCANGAN WAJAH BANGUNAN 

 Untuk facade sendiri dari komplek bangunan sekolah Santo Yusuf 

sendiri dibuat menarik pada bagian depan sehingga orang - orang dapat 

merasa tertarik dan tidak bosan ketika masuk kedalam komplek bangunan 

sekolah Santo Yusuf Madiun sendiri. 

 Menggunakan lambang atau ukiran sesuai dengan pendekatan 

menjadi salah satu hal dalam mengekspresikan bangunan tersebut. 

7.6. LANDASAN PERANCANGAN TATA RUANG TAPAK 

 Penataan massa bangunan atau fungsi ruang harus 

disesuaikan dengan konteks atau kondisi lingkungan. Bentukan 

landsekap harus dapat mendukung kegiatan pendidikan dan dapat 

memberikan kenyamanan secara visual yang ditimbulkan segingga 

memberikan kesan alami di dalam komplek bangunan. 

 Lokasi pada proyek kali ini adalah berada pada kota Madiun dimana 

lebih tepatnya berada di jalan Diponegoro. Dimana jalan yang dilalui memiliki 

2 arah dan tiap arah memiliki 2 jalur.Lokasi pengembangan yang sama 

dengan lokasi proyek semula dengan ditinjau faktor kemudahan akses dan 

luas lahan yang memadai.Kondisi lingkungan sekitar mendukung kegiatan di 

dalam bangunan ini. 

7.7. LANDASAN PERANCANGAN UTILITAS BANGUNAN 

 Jaringan Listrik 
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Menggunakan suplai listrik dari PLN dan menggunakan Genset yang secara 

otomatis bekerja bila suplai dari PLN terputus. 

 Jaringan Air 

Distribusi air menggunakan kombinasi system up – feed dan down - feed 

 Jaringan Air Kotor 

Dengan pengalihan limbah cair ke saluran lingkungan  

 Sistem Pemadam Kebakaran 

Bangunan menggunakan sistem manual dan otomatis BAS (Building 

Automatic System) yang mengintegrasikan evakuasi dengan sistem 

kelanjutan antara sistem pengkondisian udara dan sistem pencahayaan. 

 Sistem Komunikasi 

Komunikasi dapat menggunakan 2 arah maupun 1 arah 

 Sistem Penangkal Petir 

Menggunakan model Faraday yaitu tiang kecil dengan ketinggian maksimum 

30 cm dari titik potong yang biasa dipergunakan untuk atap datar, atap 

runcing, maupun model bubungan. Model Faraday lebih efektif dan 

sederhana dipergunakan pada bangunan bertingkat rendah. 

 Sistem Pembuangan Sampah 

Kumpulan sampah dari komplek sekolah dibuang akhir pada Tempat 

Pembuangan Sampah 

 

 

 

 




