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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 
 

4.1. Kesimpulan 

4.1.1. Identifikasi Masalah 

Sentra Pendidikan Bank Rakyat Indonesia merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan 

internal Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang sangat memahami arti pentingnya Sumber Daya 

Manusia (SDM), dalam sebuah perusahaan. Sentra Pendidikan merupakan unit kerja di bawah 

Divisi Pendidikan dan Pelatihan Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia. 

Bank Rakyat Indonesia Wilayah Semarang belum memiliki Sentra Pendidikan untuk 

mendidik dan meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi karyawan Bank Rakyat Indonesia di 

lingkup Wilayah Semarang. Dalam melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk 

Para karyawan Bank Rakyat Indonesia Wilayah Semarang selama ini masih bekerja sama dengan 

Sentra Pendidikan Bank Rakyat Indonesia Wilayah Yogyakarta. Maka dari itu perlu adanya 

perencanaan dan perancanngan sebuah Sentra Pendidikan Bank Rakyat Indonesia Wilayah 

Semarang. 

 

4.1.2. Urgensi Sentra Pendidikan BRI Wilayah Semarang 

4.1.2.1. Tujuan 

Tujuan perencanaan dan perancangan dari Sentra Pendidikan Bank Rakyat Indonesia 

Wilayah Semarang ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi karyawan 

Bank Rakyat Indonesia di Wilayah Semarang agar profesional di bidangnya masing-masing. 

 

4.1.2.2. Fungsi 

Fungsi Sentra Pendidikan Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai sarana untuk kegiatan 

peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang baik bagi karyawan Bank Rakyat 

Indonesia di lingkup Wilayah Semarang melalui pengembangan, pembinaan dan program-

program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 

 

4.1.2.3. Persyaratan 

Peryaratan   yang    harus    dipenuhi   dalam    perencanaan   dan perancangan sentra 

pendidikan bank rakyat Indonesia wilayah semarang adalah sebagai berikut: 

1.   Suasana tenang, jauh dari kebismgan kota dan sejuk kondisinya ini 

sangat cocok untuk proses balajar mengajar. 

2.   Daya tampung yang optimal bagi pengguna Sentra Pendidikan Bank Rakyat Indonesia. 

3.   Penerapan penghawaan dan penerangan yang baik sehingga dapat menunjang kegiatan 

belajar mengajar. 

4.   Memperhatikan    persyaratan    dalam    hal    keamanan    bangunan sehingga mahasiswa 

memperhatikan peraturan-peraturan teknis yang ada. 

5.   Tata letak  dan   bentuk  bangunan   sebaiknya  disesuaikan  dengan keadaan tapak dan 

bentuk bangunan lain di sekitar tapak. 

 

4.2. Batasan 

Agar  lingkup   pembahasan   menjadi   semakin  jelas,   maka diperlukan batasan-batasan 

sebagai berikut: 



 

 40 

Sentra Pendidikan Bank Rakyat Indonesia 

Wilayah Semarang 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur  |  

 

1.  Lokasi Perencanaan berada di Kabupaten 

Semarang ataupun di kota Semarang, 

selain dekat dengan Kantor Wilayah, juga lokasinya yang jauh dari kebisingan dan memiliki 

kondisi udara yang sejuk. 

2.  Lingkup kegiatan yang akan diwadahi Sentra Pendidikan Bank Rakyat Indonesia Wilayah Semarang 

ini adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, mulai dari kegiatan 

yang bersifat administratif (kantor) dan kegiatan refresing di luar asrama pendidikan. 

3.  Sarana dan prasarana yang ada pada Sentra Pendidikan Bank Rakyat Indonesia berupa gedung 

pendidikan, gedung asrama, gedung serbaguna dan fasilitas olahraga sebagai kegiatan 

refreshing di luar kegiatan pendidikan dan pelatihan serta memiliki guest house untuk tamu yang 

ingin menginap. 

4.  Pendekatan perencanaan dan perancangan hanya dibatasi mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan Sentra Pendidikan Bank Rakyat Indonesia. 

5.   Perencanaan dan perancangan Sentra Pendidikan Bank Rakyat Indonesia ini dititik beratkan pada 

pendekatan segi fungsional dan tanpa mengabaikan aspek lainnya. 

6.   Standar dan persyaratan ruang mengacu pada studi literatur dan disesuaikan dengan kondisi tapak. 

7.   Ketentuan dan peraturan pemerintah mengenai bangunan, mengacu pada peraturan daerah 

setempat yang tecantum dalam RDTRK kabupaten Semarang/Kota Semarang serta peraturan-

peraturan setempat. 

 

4.3. Anggapan 

Anggapan-anggapan yang diperlukan dalam perencanaan dan perancangan Sentra 

Pendidikan Bank Rakyat Indonesia Wilayah Semarang ini antara lain : 

1. Tanah dianggap tersedia sesuai kebutuhan dengan tidak terdapat permasalahan yang 

menyangkut pembebasan tanah dan sebagainya. 

2. Jaringan utilitas kota dianggap tersedia dengan baik dan siap digunakan. 

3. Studi kelayakan struktur dan daya dukung tanah dianggap telah dilaksanakan dan dapat 

digunakan untuk rekomendasi proses perencanaan dan perancangan selanjutnya. 

4. Bangunan yang telah ada di site bila dimungkinkan dianggap tidak ada. 

5. Aspek ekonomis dianggap diluar pembahasan perencanaan dan perancangan tetapi dengan 

memperhatikan rasionalitas. 

6.  Dana untuk pembangunan Sentra Pendidikan Bank Rakyat Indonesia Wilayah Semarang yang 

direncanakan dianggap telah tersedia dan sesuai dengan program perencanaan dan 

perancangan. 

 

 

 

 


