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BAB V 

PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

5.1 Konsep Perancangan 

5.1.1 Aspek Fungsional 

Pengelompokan berdasarkan area aktivitas besar : 
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Instruktur 
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Pola Sirkulasi Dalam Ruang dan Antar Ruang 

Perancangan pola sirkulasi ruang menggunakan kombinasi dari 3 pola 

utama sirkulasi ruang yaitu : 

 Sirkulasi menembus ruang → diterapkan dengan penggunaan plasa atau 

hall pada ruang-ruang penerima seperti lobby, ruang tunggu, ruang 

pendaftaran dan ruang-ruang yang sifat privasinya umum (public) 

 Sirkulasi diantara ruang/bangunan → diterapkan dengan penggunaan 

selasar sebagai penghubung pada ruang-ruang maupun bangunan. 

-  berfungsi sebagai tempat interaksi social para peserta pelatihan 

- berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan 

dengan luas minimum adalah 30% dari luas total seluruh ruang pada 

bangunan, lebar minimum adalah 1,8 m, dan tinggi minimum adalah 2,5 m.  

-  beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.  
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- Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi 

pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm. 

 Sirkulasi radial → diterapkan pada area penghubung untuk menghubungkan 

pusat pusat kegiatan. 

 

5.1.2 Aspek Kinerja 

 Sistem pencahayaan 

 alami : banyak digunakan pada kelas pelatihan yang membutuhkan 

pencahayaan alami.  

 buatan : digunakan pada hampir semua ruang untuk penggunaan tertentu.  

 Sistem Penghawaan 

 alami : digunakan pada hampir seluruh ruang 

 buatan : pada ruang-ruang tertentu yang membutuhkan tingkat kenyamanan 

& kepadatan tinggi seperti pada ruang rapat, ruang pengelola, dan ruang 

yang terdapat banyak peralatan elektronik seperti lab. Bahasa. Sistem 

penghawaan buatan menggunakan AC split  

 Mekanis : Penggunaan exhaust fan pada kelas tata boga. 

 Sistem instalasi listrik 

Skema aliran listrik dari Trafo PLN dialirkan menuju Main Distribution Panel 

(MDP), dari MDP dialirkan ke Sub Distribution Panel (SDP) pada tiap area 

kelompok aktivitas, yaitu SDP area kantor, SDP area pelatihan, SDP area 

penunjang. Pada tiap area terdapat genset dengan kapasitas berbeda sesuai 

dengan kebutuhannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 5.1 Skema jaringan listrik bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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 Sistem air bersih  

 Jaringan air bersih berasal dari sumur artesis dan PAM. Terdapat 2 instalasi 

PAM. Pertama untuk area penunjang, kedua untuk area pelatihan dan area 

kantor  Dari sumber air artesis dan PAM ditampung pada ground tank,, dari 

ground tank dialirkan menuju roof tank dengan pompa, kemudian air 

dialirkan menuju outlet dengan bantuan gravitasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 5.2 Skema jaringan air bersih bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 

 Sistem air kotor 

Jaringan air kotor merupakan pembuangan dari KM, WC, dapur, ruang di 

area pelatihan, area pengelola, area instruktur, asrama peserta.  

 Limbah padat ditampung pada bioseptictank, didalamnya terdapat bakteri 

pembusuk dan desifenctan,sehingga aman jika langsung menuju saluran air.  

 Limbah cair dari air cucian difilter pada grease trap (penangkap lemak) baru 

dialirkan ke saluran air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 5.3 Skema jaringan air kotor bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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 Sistem komunikasi 

Untuk memaksimalkan kinerja bangunan maka dirancang suatu sistem 

komunikasi dalam bangunan menggunakan jaringan intercom yang 

diletakkan di ruang kelas, lab. Bahasa, asrama, ruang instruktur dan 

pengelola dan keluar bangunan dengan sistem telepon, fax dan internet. 

 Sistem penangkal petir 

 Dipertimbangkan, terhadap keadaan lokasi, terbuka atau tertutup oleh pohon 

/ bangunan lain. 

 Ketinggian bangunan pada bagian bangunan yang lebih tinggi lebih 

diutamakan 

 Pengamanan bangunan 

Untuk sistem keamanan bangunan menggunakan sistem keamanan aktif 

yaitu penempatan pos satpam pada akses menuju tapak. Pengaman pasif 

berupa kamera diletakkan pada ruang yang banyak menggunakan 

elektronik, sedangkan untuk monitor diletakkan pada ruang control. 

 Sistem pengendalian kebakaran 

 Perletakan Hydrant box pada bangunan dan hydrant pillar 

pada luar bangunan  

 Detector asap dan suhu diletakkan di ruang ruang dalam 

bangunan 

 Penempatan tangga darurat dengan lampu sirine pada 

area kelompok aktivitas 

 Pada ruang workshop dan gudang sebaiknya terdapat 

lubang udara di atap 

 Tabung pemadam kebakaran portable yang ditempatkan 

pada setiap kelas. 

 

Kebutuhan air pemadam kebakaran berasal dari  panen air 

hujan yang ditampung pada rooftank air hujan. Rooftank air 

hujan masing masing terletak di area kantor, area pelatihan 

dan area penunjang. Masing masing rooftank air hujan 

berhubungan dengan Hydrant box dengan jarak lari 35m. 
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Gb. 5.4 Skema jaringan pemadam kebakaran 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

5.1.3 Aspek Teknis 

 Sistem struktur & bahan bangunan 

-Pondasi 

Pondasi utama menggunakan mini pile. Alasan pemilihan mini pile adalah 

penggunaannya yang cocok diterapkan pada bangunan-bangunan bertingkat 

rendah dan tanah yang relatif baik. Harganya juga relative murah 

dibandingkan pondasi sumuran. Pada daerah kantor dengan ketinggian 2 

lantai menggunakan pondasi batu kali. 

-Lantai 

Menggunakan plat beton sebagai 

penopang lantai. Penutup lantai 

menggunakan keramik sehingga mudah 

dibersihkan, sedangkan selasar yang 

menghubungkan bangunan ada yang 

menggunakan beton hardener dan batu 

lempeng 

-Dinding 

Menggunakan pasangan batu bata. Pada 

area kantor banyak menggunakan dinding 

partisi berbahan gypsum.  

Penerapan Hardener 

Batu Lempeng 

Partisi Gypsum 
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-Atap 

Rangka atap menggunakan baja ringan untuk 

mengantisipasi adanya bentang lebar. Material 

pentutup atap menggunakan bitumen. Pemilihan 

material ini dimaksudkan tidak hanya ramah 

lingkungan, tetapi juga dapat meredam kebisingan 

yang cocok untuk bangunan pelatihan, mengingat 

site dekat dengan sumber bising. Harganya juga 

relative murah. Pada beberapa daerah atap 

menggunakan beton cor yang juga berfungsi sebagai 

tempat menyimpan tangki air. 

 

 Sistem modul 

 Modul vertikal menyesuaikan tebal balok struktur, plat lantai, dan jaringan 

utilitas diantara plafond dan balok struktur. Pada ruangan tertentu seperti 

kelas pelatihan perlu disesuaikan dengan tinggi peralatan yang digunakan  

 modul horizontal dihitung berdasarkan dimensi ruang-ruang yang ada dan 

bentang-bentang struktur yang efisien menerus keatasnya. 

 

5.1.4 Aspek Kontekstual 

Dalam perancangan melakukan pertimbangan massa bangunan sesuai 

dengan pola aktivitas, hubungan ruang dan karakteristik tapak.  

a. Lokasi dan Tapak   

Lokasi menempati eksisting BLKLN, yaitu di Jl. Brotojoyo 

Potensi Tapak 

- Letak yang strategis, di pinggir jalan 

utama & dekat dari kota 

- Kontur yang relatif datar sebagai salah 

satu nilai tambah 

- Ketersediaan fasilitas transportasi yang 

mudah diakses 

-  Dikelilingi jalan lingkungan pada dua sisi 

tapak 

 

 

 

Bitumen 

Rooftank air hujan 
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b. Luasan dan Dimensi Tapak 

 Data tapak  

 Luas Tapak    : ± 6.400  m² 

 KDB     : 80 % 

 KLB      : 2,4 

 Ketinggian bangunan yang diijinkan : max 4 lantai 

 GSB     : 17 m 

 

KLB    =  2,4 jumlah lantai  

    =           Luas Lantai___ 

         Luas Keseluruhan Lahan 

    =         6697,99 m2___ 

     6.400 m2 

    = 1, 04 (memenuhi) 

 

KDB    = 80 %  

    =       Luas Lantai Dasar___ 

         Luas Keseluruhan Lahan 

   80% =   Luas Lantai Dasar 

     6.400 m2 

Luas lantai dasar  = 80% x 6.400 m2 = 5.120 m2 

Luas Lantai dasar yang boleh dibangun adalah luas lahan dikurangi 20% - 

kebutuhan lapangan - Parkir (tidak terbangun) = 

20% x 5.120 m2 = 1.024 m2 +  900 m2  +565,8 m2 = 2489,8 m2 ~ 2490 m2 

Jadi luas yang dapat dibangun diatas tapak 

= 6.400 m2- 2.490 m2= 3.910 m2 

Jumlah  lantai   =           Luas Lantai Bangunan___ 

           Luas lantai yang dapat dibangun 

    =  6697,99 m2 

        3.910 m2 

= 1,71 ≈ 2 lantai. Jumlah Lantai bisa menjadi 

2,3 bahkan 4 lantai dikarenakan bangunan 

yang direncanakan bermassa banyak, tiap 

massa mempunyai ketinggian berbeda 

tergantung luasan yang dibutuhkan untuk 

melakukan aktivitasnya masing-masing 


