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BAB V 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SMAN 54 JAKARTA 

 
5.1 Program Dasar Perencanaan 

5.1.1. Program Ruang 

Tabe5.1 Rekapitulasi Program Ruang SMA Negeri 54 Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  Kegiatan Utama 

No. Jenis Ruang Luas(m²) 

1. Hall   75,00 m² 

2. Kelas 1728 m² 

3. Laboratorium 

Biologi 

120 m² 

4. Laboratorium 

Fisika 

120 m² 

5. Laboratorium 

Kimia 

120 m² 

6. Laboratorium 

Bahasa 

80 m² 

7. Laboratorium 

Komputer 

120 m² 

1.  R.Guru 96  m² 

2.  R.BK 32 m² 

3.  Perpustakaan 184 m² 

Jumlah 2675m² 

Sirkulasi 20 % 535 m² 

Total 3210 m² 

Kelompok  Kegiatan Pengelola 

No. Jenis Ruang Luas(m²) 

1. R.Kepala 

Sekolah 

80  m² 

2. R.Wakil 

Kepala 

Sekolah 

40 m² 

3. R.Tata Usaha 

dan Komite 

136 m² 

4. R.Staff 

Kurikulum 

40m² 

Jumlah 296m² 

Sirkulasi 20 % 59.2m² 

Total 355.2 m² 

Kelompok Kegiatan Service 

No. Jenis Ruang Luas(m²) 

1. Lavatory  35,20m² 

Jumlah 35,20m² 

Sirkulasi 20 %  7,04 m² 

Total 42,24 m² 
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Jumlah Total Keseluruhan 

Tabel 5.2. Total Keseluruhan Rekapitulasi Program Ruang SMAN 54 Jakarta 

 

NO KELOMPOK RUANG JUMLAH(m²) 

1 KELOMPOK  KEGIATAN UTAMA 3210 m² 

2 KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLAAN   355.2 m² 

3 KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 859.3  m² 

4 KELOMPOK KEGIATAN SERVICE 42,24 m² 

5 KELOMPOK RUANG OLAHRAGA( RUANG LUAR) 436,8 m² 

6 KELOMPOK RUANG PARKIR 1350 m² 

Jumlah luasan bangunan  6253.54 m² 

Flow area antar bangunan ( 20 % ) 1250.70 m²  

TOTAL LUAS LANTAI BANGUNAN 7504.24 m² 

 

 

 

 

Kelompok Kegiatan Penunjang 

No. Jenis Ruang Luas(m²) 

1. Auditorium/Aula 235 m² 

2. R. OSIS dan Ekstrakurikuler 40  m² 

4. Mushola 

-Mushola siswa 40 m ² 

-Mushola Pengelola 48 m² 

 88m² 

5. Ruang UKS 40 m² 

6. Kantin dan Koperasi Sekolah 160m² 

 

8. Gudang 20  m²    

10. Ruang Satpam (Security) 18 m² 

11. Green House dan Area 

Kompos  

20 m² 

12. Ruang ME 

- Ruang Panel 16 m² 

- Ruang Tangga 24 

m² 

 

40 m² 

  

Jumlah  661 m² 

Sirkulasi 30 %  198.3 m² 

Total  859.3  m² 
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5.1.2. Tapak Terpilih 

Lokasi tapak berada di Kompleks Pendidikan Rawa Bunga,JL. Jatinegara Timur 

IV,Jatinegara, Kelurahan Rawa Bunga. Peruntukan lahan untuk kegiatan administrasi 

kecamatan, pendidikan,dan sebagian permukiman warga (RTRW Kota Jakarta). 

 

 

Batas – batas tapak sebagai berikut : 

Utara   : Rumah Penduduk 

Barat   : Rumah Penduduk 

Selatan  : Jalan Jatinegara Timur IV dan Gedung Pusat Pelatihan Kegiatan Guru 

Timur   : Rumah Penduduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensi – potensi tapak antara lain : 

a. Mempunyai akses langsung dengan sistem transportasi.  

b. Potensial Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai bangunan pendidikan 

c. Memiliki jaringan jalan yang baik 

d. Memenuhi syarat minimal sistem utilitas infrastruktur kota seperti, jaringan listrik, air 

bersih, telepon dan drainase kota. 

e. Dekat dengan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan dan permukiman warga.   

Penentuan penggunaan tapak didasarkan pada kebutuhan ruang  yaitu sebagai berikut : 

 Luas tapak : ±5000 m2 

 Ketinggian maksimal 8 lantai 

 Menurut KDB, luasan  yang boleh dibangun: 0,4 x 5000 m2 = 2000 m2 

 Garis Sempadan Bangunan = 6 meter 

Dari analisa pendekatan besaran ruang, maka didapat total besaran ruang seluruhnya adalah 7504 m2 

.Berdasarkan perhitungan KDB luas yang boleh terbangun adalah ± 2.000 m² dan luas lantai terbangun adalah ± 

Gambar 5.1  Lokasi tapak SMAN 54 

Sumber : Dinas Tata Kota DKI Jakarta 
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7504 m², sehingga lebih besar. Maka dibutuhkan bangunan lebih dari 1 lantai atau memiliki jumlah lantai 

bangunan yaitu maksimal 8 lantai.  

 Orientasi dan Sirkulasi tapak 

Orientasi tapak mengacu pada jalan raya Jatinegara Timur sebagai pencapaian utama ke tapak 

dan sirkulasi lalu lintas untuk perletakan main entrance. Main entrance (ME) untuk menuju ke 

bangunan adalah tapak yang menghadap ke jalan Jatinegara Timur IV  karena jalan tersebut 

merupakan satu-satunya akses untuk menuju ke bangunan.  

Sirkulasi pada tapak bangunan SMAN 54 Jakarta dapat dibedakan menjadi 4 bagian menurut 

pelaku, antara lain : 

a. Sirkulasi Pengajar 

Dimulai dari ME yang mengarah pada jalan Jatinegara Timur IV, parkir, memasuki lobi, 

kemudian menuju ke fasilitas-fasilitas lain yang ada. 

b. Sirkulasi Siswa 

Dimulai dari ME, parkir, lobby(Hall), kemudian dilanjutkan ke fasilitas-fasilitas lain yang ada. 

b. Sirkulasi Masyarakat/Orang Tua 

Dimulai dari ME, parkir, lobby(Hall),ruang tunggu, kemudian dilanjutkan ke fasilitas-fasilitas 

lain yang ada. 

c. Sirkulasi Pengelola 

d. Dimulai dari ME, parkir, lobby(Hall),ruang pengelola, kemudian dilanjutkan ke fasilitas-

fasilitas lain yang ada. 

 

5.2 Program Dasar Perancangan 

5.2.1. Aspek Kinerja 

a. Sistem Pencahayaan 

 Pencahayaan alami di gunakan pada siang hari dengan memaksimalkan cahaya matahari yang 

masuk ke dalam bangunan.  

 Pencahayaan buatan direncanakan di semua ruang dalam. Lampu yang dipakai adalah lampu 

TL, dengan cahaya putih maupun kuning. Pencahayaan alami berasal dari jendela-jendela kaca.  

b. Sistem Penghawaan / Pengkondisian Ruang 

Untuk memperoleh suhu dan kelembapan sesuai dengan standart kenyamanan dapat di 

lakukan dengan cara:  

 Orientasi bangunan arah utara-selatan, terutama untuk hunian dihindarkan orientasi barat-

timur. Namun apabila tidak dapat dihindarkan, dapat bermain dengan fasad agar mampu 

menghindari panas. 

 Penggunaan kantilever, kisi-kisi dan shading untuk mengurangi panas matahari yang masuk ke 

dalam bangunan.  

Sistem pengkondisian udara buatan dengan sistem AC Central pada ruangan luas serta 

bersifat publik dan AC Split pada setiap ruangan di setiap lantai. 

c. Sistem Jaringan Air Bersih 

Kebutuhan air bersih diambil dari dua macam, yakni air bersih dari PAM yang didistribusikan 

ke tiap lantai melalui sistem down feed. Dan menggunakan sistem up feet dengan 

menggunakan jet pump. 
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d. Sistem Pembuangan Air Kotor 

 Rainwater (air hujan) dan greywater (limbah rumah tangga) dialirkan ke saluran air kotor. 

 Kotoran yang berbentuk padat dan cair dialirkan ke septictank.  

e. Sistem Jaringan Listrik 

Listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama setelah melalui transformator, 

aliran listrik didistribusikan ke tiap-tiap lantai melalui sub Distribution Panel (SDP). Dan untuk 

cadangannya menggunakan genset yang digunakan apabila aliran listrik terputus. Genset yang 

digunakan dilengkapi dinding berganda untuk meredam suara dan getaran.  

f. Sistem Pembuangan Sampah 

Sistem pembuangan sampah menggunakan shaft sampah agar pembuangan menjadi lebih 

efisien.  

 

g. Sistem Pencegahan Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran meliputi :  

1. sistem pendeteksian  

2. sistem perlawanan  

3. sistem penyelamatan  

Sistem pendeteksian bahaya kebakaran menggunakan alat berupa smoke detector dan heat 

detector. Dalam upaya untuk melawan bahaya kebakaran digunakan alat seperti fire 

extinguisher, sprinkler, hydrant box dan hydrant pillar (untuk outdoor). Sistem penyelamatan 

kebakaran antara lain dengan tangga darurat, exhaust fan, warning system, dan signage.  

h. Sistem Komunikasi 

Menggunakan telepon dengan sistem Private Automatic Branch Exchange (PABX) untuk 

komunikasi baik internal maupun eskternal. Selain itu juga dibantu dengan jasa operator.  

i. Sistem Penangkal Petir 

Pada bangunan tinggi untuk penangkal petirnya menggunakan sistem penangkal petir 

elektrostatis, ini merupakan penangkal petir modern dengan menggunakan sistem E.S.E 

(Early Streamer Emision). Sistem E.S.E bekerja secara aktif dengan cara melepaskan ion dalam 

jumlah besar ke lapisan udara sebelum terjadi sambaran petir.  

Pelepasan ion ke lapisan udara secara otomatis akan membuat sebuah jalan untuk menuntun 

petir agar selalu memilih ujung terminal penangkal petir elektrostatis ini dari pada area 

sekitarnya. Dengan sistem E.S.E ini akan meningkatkan area perlindungan yang lebih luas dari 

pada sistem penangkal petir konvensional. 

 

j. Sistem Keamanan 

Penggunaan CCTV di ruang-ruang publik serta penempatan ruang security di area depan.  

k. Sistem Transportasi Vertikal 

Transportasi vertikal:  

 Tangga  berfungsi sebagai penghubung zona vertikal yang menghubungkan 3 lantai 

bangunan. Tangga dapat juga berfungsi sebagai tangga darurat.Selain itu bila jumlah 

bangunan melebihi 3 lantai dapat digunakan lift sebagai sarana transportasi vertical.  
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 Transportasi horisontal:  

Untuk sirkulasi horizontal dalam suatu lantai bangunan digunakan koridor atau hall dan 

selasar.  

5.2.2. Aspek Teknis 

Modul horizontal ditentukan dengan memperhitungkan modul ruang efektif bagi ruangan , 

modul vertikal ditentukan oleh perhitungan efektif utilitas bangunan dan sistem ventilasi. 

Modul yang dibuat disesuaikan dengan bentukan ruang yang diolah/diterapkan. 

Sistem sub structure bangunan menggunakan tiang pancang atau dengan footlplat dengan 

pondasi cyclope, sedangkan untuk middle structure struktur rangka kaku dan upper structure 

menggunakan struktur rangka kaku dan advance structure pada bagian atap atau dengan 

beton karena atap dimanfaatkan sebagai roof garden. 

Pemilihan bahan bangunan dalam perancangan dilakukan dengan pertimbangan sebagai 

berikut:  

 Sesuai dengan sistem struktur, modul dan konstruksi bangunan.  

 Kesan bangunan atau ruang yang ditampilkan dengan permainan tekstur dan warna.  

 Kekuatan dan kemudahan perawatan bahan bangunan yang digunakan. 

 

5.2.3. Aspek Visual Arsitektural 

Ungkapan fisik bangunan SMAN 54 Jakarta ini dengan pendekatan sifat dan karakter 

pendidikan yang formal, namun tidak meninggalkan citra-citra budaya Jakarta. Agar tidak 

memberikan kesan bahwa bangunan pendidikan itu seolah-olah sebagai bangunan yang 

kaku maka perlu ada pengolahan bentuk maupun warna yang dapat memberikan kesan 

bahwa belajar itu bukan merupakan hal yang membosankan,melainkan menyenangkan. 

Hal-hal yang mendasari ungkapan fisik bangunan SMAN 54 Jakarta  ini adalah: 

a. Unsur-unsur penyusun bangunan, yang terdiri atas: 

- Bentuk Dasar Ruang 

Dalam arsitektur dikenal beberapa bentuk dasar yang masing-masing memiliki 

karakter tersendiri, misal seperti segi empat (formal dan polos), lingkaran (dinamis 

dan formal), dan segitiga (formal dan dinamis). Pemilihan bentuk dasar tersebut 

harus disesuaikan dengan karakter pendidikan maupun karakter siswa yang berusia 

15-18 tahun , tetapi tetap memperhatikan kesesuaian segi fungsional.  

- Skala 

SMAN 54  ini terdapat di pusat kota dengan harga tanah yang cukup tinggi, sehingga 

bangunan dibuat bangunan tinggi/ bertingkat dan terlihat lebih monumental dari 

bangunan disampingnya.  

- Tekstur dan Warna 

Tekstur merupakan kesan atau perasaan yang ditimbulkan ketika meraba suatu 

benda atau ketika kita melihat intensitas refleksi cahaya yang menimpa permukaan 

suatu benda (Hendraningsih, 1962). Selain tekstur, ada juga warna yang 

menimbulkan kesan melalui pancaran yang ditangkap oleh indera mata kita. Kedua 



DESAIN SMA NEGERI 54 JAKARTA – DEASY OLIVIA  L2B009134 
 

74 
 

hal tersebut harus diaplikasikan pada bangunan SMAN 54  ini dengan baik agar 

menimbulkan kesan yang sesuai dengan karakter bangunan yang ingin ditonjolkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


