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BAB IV  

ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
 

4.1. Analisa pendekatan arsitektur modern 

Perencanaan gedung kampus STIPAS adalah merencanakan serta 

mendesain sebuah fasilitas pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip 

rancangan arsitektur modern sebagai penyelesaian bentuk, tampilan, 

landscape, serta desain bangunan tunggal dan berlantai banyak. 

4.1.1. Pendekatan Rancangan 

A. Pendekatan Arsitektural 

Sesuai tema dasar perancangan, maka pendekatan 

arsitektur yang diterapkan adalah pendekatan arsitektur modern. 

Pendekatan arsitektur modern diterapkan pada dua bagian 

perancangan yakni :   

a) Pendekatan pada tapak dan lingkungan. 

Perancangan pada tapak dilakukan semaksimal mungkin, 

dimana orientasi bangunan  dalam tapak harus mengarah 

kearah utara - selatan. Atau dengan kata lain semaksimal 

mungkin arah hadap serta arah bukaan bangunan tidak 

menghadap langsung arah timur - barat. Selain itu penataan 

vegetasi sebagai peneduh dan pemasok udara segar harus 

semaksimal mungkin diterapkan dalam tapak terutama 

disekeliling bangunan. 

b) Pendekatan pada bangunan. 

Perancangan gedung kampus ini  sedapat mungkin mampu 

menerapkan   prinsip – prinsip rancangan arsitektur modern 

terutama pada bentuk denah bangunan / lay – out ruang, 

arah orientasi / hadap dan arah bukaan, penerapan prinsip 

vertical landscape, serta pemakaian bahan bangunan, 

konstruksi dan warna yang tanggap terhadap kondisi iklim. 
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B. Pendekatan Modern 

Perencanaan gedung kampus dengan mengunakan pendekatan 

arsitektur modern 

Prinsip – prinsip umum arsitektur modern yaitu : 

a) Syarat utama dari bangunan arsitektur modern adalah : 

Bangunan mencapai kegunaan semaksimal mungkin dan 

ruang – ruang yang direncanakan sesuai dengan 

fungsinya. Bentuk mengikuti fungsi sehingga bentuk 

manjadi monoton karena tidak diolah. 

b) Semakin sederhana merupakan suatu nilai tambah 

terhadap arsitektur tersebut. 

c) Penambahan – penambahan ornament dianggap 

merupakan suatu hal yang tidak efisien. Karena dianggap 

tidak memiliki fungsi.  

d) Bentuk masa bangunan arsitektur modern, umumnya 

berbentuk geometris (kubisme). Bangunan berbentuk 

kotak dan geometris murni dan latonik solid menjadi 

ekspresi yang pas bagi arsitektur sebagai ilmu, karena 

dalam ilmu, yang disebut bentuk jikalau memenuhi 

aturan– aturan geometris. 

e) Jujur dalam penggunaan bahan atau kontruksi 

diperlihatakan dan sangat memperhatikan detai agar tidak 

merusak hasil buatan pabrik. Hasil buatan pabrik 

menggunakan bahan – bahan modern yaitu : 

Beton, baja, dan kaca yang merupakan hasil penggunaan 

mesin yang presis atau standarisasi karena segala sesuatu 

direncanakan dan dibuat dalam pabrik.  

f) Penekanan perancangan pada Space, maka desain 

menjadi polos, simple, bidang – bidang kaca lebar. Ciri 

inilah yang disebut Nihilism yang berarti tidak ada apa – 

apanya, kecuali geometris dan bahan. ( Kaca adalah 

elemen ruang sangat tepat untuk mewakili ruang, karena 
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kaca juga memiliki ciri“ Ada tapi tidak terlihat “ Bidang 

polos pun dianggap sebagai pengespresian ruang ). 

g) Arsitektur Modern menerapkan kecepatan dalam 

membangun ( Pabrikasi komponen bangunan ), efisiensi, 

ekonomis, dan rasional, penekanannya pada Rasionalitas. 

4.2. Kapasitas Dan Proyeksi 

4.2.1. Analisa Jumlah Mahasiswa 

 Calon Mahasiswa/Mahasiswi 

Calon Mahasiswa pada tahun pertama ditargetkan berjumlah 

100 orang. Mereka berasal  dari  out put Sekolah Menegah Agama 

Katolik (SMAK) Kewapante dan Sekolah Menengah Atas/ 

Kejuruan  (SMA/K)   se Kabupaten Sikka, serta guru SD, SMP, 

SMA/K yang  belum berkwalifikasi S1  yang terdapat di seluruh 

wilayah Keuskupan Maumere.  

4.2.2.  Proyeksi 

Untuk mendapatkan proyeksi mahasiswa 5 tahun yang akan 

datang yaitu sampai pada tahun 2023 pada STIPAS santo Paulus 

Kewapante maka digunakan standar penerimaan siswa pada SMAK 

Kewapante ( Sekolah Menengah Agama Katolik ) jurusan agama 

katolik selama 5 tahun terakhir yaitu  dari tahun ( 2014 – 2018 ) yang 

di ambil dari sampel perolehan jumlah penerimaan siswa pada tiap 

tahunnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Jumlah Siswa Smak Santo Petrus Tahun 2014 -2018. 

TAHUN JUMLAH 

PESERTA 

 

PERTUMBUHAN 

PROSENTASI 

PERTUMBUHAN 

(%) 

2014 40 - - 

2015 45 5 11,1 

2016 55 10 18,1 

2017 70 15 21,4 

2018 77 7 9 

TOTAL 287 37 59,6 

 

Tabel 5 Pertumbuhan siswa SMAK santo Petrus   

 

 Proyeksi penerimaan jumlah mahasiswa 

Perhitungan proyeksi jumlah penerimaan mahasiswa dimaksudkan 

untuk mengetahui jumlah mahasiswa 10 tahun yang akan datang. Dengan 

mengetahui jumlah mahasiswa agar dapat dengan muda menentukan 

besaran ruang yang dibutukan pada STIPAS santo Paulus kewapante itu 

sendiri. 

Untuk menghitung rata – rata pertambahan jumlah mahasiswa 

  

 

     

  = 

 

   =  57,4 ≈  57 Siswa / tahun. 

 

 

 

 

Jumlah mahasiswa 

tahun 
= 

287 

5 



56 
 

Dari perhitungan diatas dapat dihitung rata – rata prosentasi pertumbuhan 

jumlah mahasiswa yaitu :  

 

 

  =  

 

    =    14 % 

Untuk mengetahui pertumbuhan proyeksi mahasiswa STIPAS santo Paulus  

Kewapante  maka digunakan rumus bunga berganda. 

Rumus bunga berganda adalah sebagai berikut :  

y = yo (1 + r)t 

Keterangan : 

 y = jumlah mahasiswa 

 yo = jumlah pertambahan Siswa rata-rata selama 4 tahun 

 r = pertambahan Siswa 

 t = tahun proyeksi 

Tahun proyeksi untuk 10 tahun. 

 y (tahun 2028) =  57 (1 + 0,14)10 

    =  57 ( 1,14) 

    =  57 ( 3.70 ) 

    =  210.9 ≈ 210  siswa/ tahun 

 210 mahasiswa di bagi ke dalam 2 program studi yang ada pada 

STIPAS santo Paulus Kewapante yaitu 105 orang per program studi. 

 

 

     = 105 orang / prodi. 

Jumlah presentasi pertumbuhan 

tahun 
= 

210 

2 
= 

59,6 

4 
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4.2.3. Jumlah Dosen  

Jumlah tenaga dosen pada STIPAS santo Paulus pada tahun 

2018 yaitu sebanyak 16  orang. 

Tabel 6 Jumlah Dosen 

Program studi     Tahun 2018 

1.  Kateketik            16    

2. Pastoral             16 

 

4.2.4. Jumlah pegawai  

 Jumlah pegawai pada STIPAS Tahun 2018 yaitu 4 orang. 

4.3. Analisa Aktivitas  

4.3.1. Aktivitas Pengguna Bangunan 

 Aktivitas pengguna bangunan gedung kampus STIPAS Santo 

Paulus  Kewapante 

1. Ketua sekolah tinggi 

 Aktivitas : 

Tabel 7 Aktivitas Ketua Sekolah Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Datang Entrance  

2 Parkir Tempat parkir 

3 Istirahat R.Ketua 

4 Pimpin rapat Ruang rapat 

5 Menerima tamu Ruang tamu 

6 Istirahat Kantin 

7 BAB / BAK toilet  

8 Administrasi Ruang kerja 

9 Pulang  Entrance  
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2. Wakil ketua I 

Tabel 8 Aktivitas Wakil Ketua I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wakil ketua II 

Tabel 9 Aktivitas Wakil Ketua II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Datang Entrance   

2 Parkir Tempat parkir 

3 Istirahat R. wakil Ketua 1 

4 Pimpin rapat Ruang rapat 

5 Menerima tamu Ruang tamu 

6 Istirahat Kantin 

7 BAB / BAK Km / wc 

8 Administrasi Ruang kerja 

9 Pulang  Entrance  

1 Datang Entrance   

2 Parkir Tempat parkir 

3 Istirahat  R.Wakil ketua II 

4 Pimpin rapat Ruang rapat 

5 Menerima tamu Ruang tamu 

6 Istirahat Kantin 

7 BAB / BAK Toilet 

8 Administrasi Ruang kerja 

9 Pulang  Entrance  
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4. Sekertaris 

Tabel 10 Aktivitas Sekretaris 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. Bendahara  

Tabel 11 Aktivitas Bendahara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Datang Entrance   

2 Parkir Tempat parkir 

3 Istirahat  R.Sekertaris  

5 Menerima tamu Ruang tamu 

6 Administrasi  Ruang kerja 

7 BAB/BAK Toilet 

8 Istirahat  Kantin  

9 Pulang  Entrance  

1 Datang Entrance  

2 Parkir Tempat parkir 

3 Istirahat  Plasa  

5 Menerima tamu Ruang tamu 

6 Administrasi  Ruang kerja 

7 BAB/BAK Km / wc 

8 Istirahat  Kantin  

9 Pulang  Entrance  
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6. Ketua Prodi 

Tabel 12 Aktivitas Ketua Prodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dosen 

 Tabel 13 Aktivitas Dosen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 Datang Entrance  

2 Parkir Tempat parkir 

3 Istirahat  Plasa  

5 Menerima tamu Ruang tamu 

6 Istirahat Kantin 

7 BAB/BAK  Toilet 

8 Administrasi Ruang kerja 

9 Pulang  Entrance  

1 Datang Entrance  

2 Parkir Tempat parkir 

3 Istirahat R. Dosen 

4 Mempersiapkan materi Ruang dosen 

5 Memberi kuliah Ruang kuliah 

6 Penelitian  Laboratorium  

7 Istirahat Ruang dosen / Kantin 

8 BAB/BAK Toilet  

9 Pulang  Entrance  
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8. Mahasiswa 

Tabel 14 Aktivitas Mahasisiwa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9. Kepala tata usaha 

Tabel 15 Aktivitas Kepala Tata Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

1 Datang Entrance  

2 Parkir Tempat parkir 

3 Istirahat Plasa  

4 Mengikuti kuliah  Ruang kuliah 

6 Membaca, meminjam buku Perpustakaan  

7 Konsultasi  Ruang dosen 

8 Administrasi  Ruang tata usaha 

9 Kegiatan kampus HMJ / SENAT 

7 Istirahat Kantin 

8 BAB/BAK Toilet  

9 Pulang  Entrance  

1 Datang Entrance  

2 Parkir Tempat parkir 

3 Istirahat  Plasa  

4 Administrasi  Ruang tata usaha 

5 Istirahat Kantin 

6 BAB/BAK Toilet  

7 Pulang  Entrance  
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4.4. Analisa Arsitektural. 

4.4.1. Tapak 

Site merupakan satu wilayah atau tempat suatu fasilitas yang 

akan di bangun bangunan. Tujuan dalam menganalisis tapak adalah 

untuk mengetahui kondisi tapak secara menyeluruh sebelum 

merencanakan tatanan fisik bangunan atau fasilitas yang akan di 

bangun. 

A. Dasar pemilihan lokasi 

Dalam pemilihan lokasi harus berdasarkan kriteria – kriteria 

pemilihan pertimbangan lokasi antara lain :  

 Aksesibilitas 

 View dan orientasi  

 Berdasarkan tata letak dan penentuan lahan 

 Memiliki infrastruktur yang memadai dan mendukung 

seperti jaringan listrik, jaringan air bersih, drainase dan lain 

– lan. 

Dengan melihat kriteria – kriteria di atas maka lokasi perencaan 

yaitu di Kewapante sudah memenuhi syarat. 

B. Lokasi perencanaan 

 Rencana Induk Pengembangan 

Yayasan Pendidikan Renha Rosario Kewapante menghibakan 

tanah miliknya seluas 19.560 m² yang nantinya akan menjadi 

tempat pendirian dan  pengembangan STIPAS Santo Paulus. 

Tanah tersebut  terletak di Desa Waiara Paroki Kewapante, 

Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka , Keuskupan 

Maumere. STIPAS Santo Paulus  Kewapante akan  berlokasi 

di tempat dimana Sekolah Menengah Agama Katolik didirikan 

sehingga keduanya akan membentuk sebuah komunitas basis 

Gerejani  otonom yang sungguh - sungguh menjadi pusat 
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kristianitas yang berdampingan  bagi mahasiswa STIPAS  dan 

siswa SMAK.  

 Batas – batas wilayah pada lokasi perencanaan 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 6 Lokasi Perencanaan 

 Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya. 

 Sebelah timur berbatasan dengan rumah warga 

 Sebelah barat berbatasan dengan rumah warga 

 Sebelah selatan berbatasan perkebunan kelapa 

4.4.2. Topografi 

Keadaan topografi pada lokasi perencanaan gedung kampus 

STIPAS santo Paulus tidak rata, hal ini diperhatikan karena posisi 

kontur sangat berpengaruh terhadap :   

1. Perencanaan dan penataan bangunan serta fasilitas sehingga 

dapat tercipta keserasian dengan topografi yang ada. 

2. Pemilihan struktur sehingga konstruksi bisa kokoh berdiri 

3. Sarana utlitas lingkungan 

4. Bahan yang akan di gunakan dalam perencanaan 

5. Hidrologi ( permukaan air tanah, besar dan arah aliran air 

hujan ). 
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Dengan melihat keadaan topografi yang ada pada site yang tidak rata 

maka akan di buat beberapa alternative untuk dapat mengatasi 

masalah pada lokasi perencanaan antara lain :  

 Alternatif I : Melakukan cut and fill 

 

  

 

Gambar 7 Topografi Alternatif I 

Keuntungan : 

1.   Pengolahan tapak menjadi semakin gampang. 

2. Penyesuaian dengan fungsi dan penempatan bangunan   

semakin lebih mudah. 

Kerugian : 

1. Kebutuhan biaya yang semakin besar. 

2. Membutukan tenaga kerja yang semakin banyak. 

3. Waktu pengerjaan yang di butukan semakin lama. 

4. Proses penataan yang semakin lama.. 

 Aternatif II : Membiarkan kontur tetap alami. 

 

  

 

 

Gambar 8 topografi Altrenatif II 

Keuntungan : 

1. Tidak membutukan biaya yang banyak dalam proses 

penataannya karena kontur yang ada sudah cukup baik, 

tetapi perlu di benahi sesuai dengan kebutuhan. 

Fill 

Cut 

Keadaa

n kontur 
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2. Tidak membutukan tenaga kerja dalam jumlah banyak. 

3. Membiarkan tapak nampak alami. 

4. Kontur yang ada sudah memberikan penjelasan dan 

penempatan entrance pada lokasi perencanaan. 

Kerugian : 

1. Adanya penghilangan bentuk trap tangga yang di anggab 

perlu guna aksesibilitas parkiran menuju bangunan utama.  

 Alternatif III : Meratakan tapak pada lokasi perencanaan dengan 

tanah luar. 

  

 

 

 

Gambar 9 topografi  ALternatif III. 

Keuntungan : 

1. Tapak menjadi lebih mudah di tata 

2. Pemanfaatan tapak menjadi lebih muda dan efisien 

Kerugian : 

1. Membutukan sumber material baru untuk penataan ulang  

2. Membutukan waktu pengerjaan yang lama 

3. Kebutuhan biaya yang semakin meningkat 

4. Membutukan tenaga kerja yang banyak 

 Kesimpulan : 

Berdasarkan factor keuntungan dan kerugian yang ada pada 

beberapa alternative di atas maka pengambilan keputusan lebih di 

titikberatkan pada alternative II. 

 

Tanah 

dari 

luar 
Penimbu

nan 
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4.4.3. Analiza Penzoningan 

 

Untuk menentukan penzoningan ada bebrapa hal penting atau 

kriteria – kritria yang harus di perhatikan antara lain : 

a. Penekanan pada setiap zoning yang jelas pada perencanaan 

gedung kampus STIPAS Santo  Paulus Kewapante.   

b. Penekanan terhadap pola penempatan masa bangunan serta 

hubungan keterkaitannya. 

c. Pengembangan fisik bangunan sesuai dengan karakter gedung 

kampus STIPAS Santo Paulus Kewapante sebagai lembaga 

pendidikan tinggi dengan tema perencanaan arsitektur modern. 

d. Tidak terjadinya crossing area dalam tapak. 

e. Pemilihan zoning harus tepat dan benar agar tanggab terhadap 

lingkungan dan bangunan sekitar. 

f. Orientasi bangunan. 

g. Mudah dalam pencapaian. 

Analisa penzoningan dalam perencanaan gedung kampus STIPAS 

Santo Paulus  Kewapante di bagi dalam tiga zona. 

  Zona penerima ( public ). 

Zona pada tapak ini menjadi focus utama yang harus di 

perhatikan pada system penataannya karena merupakan 

daerah yang cukup sibuk dengan tingkat kebisingan yang 

cukup tinggi, namun memberi kesan mengundang jika di 

beri penekanan pada beberapa elemen arsitektural. Karena 

pada setiap zona penerima harus disediakan fasilitas 

parkiran, sebagai pintu masuk dan pintu keluar serta 

fasilitas pendukung lainnya. 

 Zona fungsi ( semi public ). 

Zona ini merupakan daerah yang menjadi focus utama dari 

tapak karena merupakan daerah yang memiliki tingkat 

kebisingan yang tinggi akibat aktifitas yang berlangsung di 

dalamnya. Karena itu pada zona ini harus ada pemisahan 
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khusus pada setiap batasan yang ada pada setiap zona tetapi 

tidak harus tertutup sama sekali karena gedung yang di 

rencanankan merupakan fokal point dari zona fungsi ini. 

Fasilitas yang di sediakan adalah Ruang kuliah, Gedung 

pusat sekolah tinggi / kantor, Perpustakaan, Laboratoium, 

Asrama, Toilet , Kapela kampus, Kantin. 

 Zona pelayanan ( privat ). 

Zona ini memuat segalah sesuatu yang bersifat sebagai 

penunjang dan  berfungsi sebagai pelengkap dari bangunan 

utama sekaligus memperlancar  segala aktifitasnya. 

Fasilitas yang di sediakan adalah km / wc dan kantin. 

Beberapa alternative yang di jadikan pembanding dalam perencanaan 

gedung kampus STIPAS Santo Paulus Kewapante antara lain :  

Alternatif I : 

 

 

 

 

Gambar 10 Zona Alternatif I. 

 Keuntungan : 

1. Tapak mudah di capai. 

2. Tapak mudah di kenali 

3. Mudah dalam penetuan entrance 

Kerugian : 

1. Membutukan perencanaan yang ekstra untuk zona public karena 

factor kebisingan. 
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Alternative II : 

   

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 11 Zona Alternatif II 
 

 Keuntungan : 

1. Mudah menetukan entrance 

Kerugian : 

1. Tingkat kebisingan sangat besar terjadi pada zona semi public 

karena jalur entrance ada pada tapak. 

2.  

Alternative III : 

  

 

 

 

 

 

Gambar 12 Zona Alternatif III 

    Keuntungan : 

1. Tapak mudah di kenal 

2. Orientasi bangunan terhadap tapak lebih terarah 

  Kerugian : 

1. Resiko terjadinya crossing kendaraan sangat besar Karen 

tapak berdekatan dengan pintu keluar. 
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  Kesimpulan : Berdasarkan alernatif – alternatif di atas maka 

pemilihan dalam dalam pembagian zoning di pilih 

alternative III. 

4.4.4. Analisa Kebisingan. 

Kebisingan dapat diredam dengan menggunakan beberapa 

teknik – teknik  dan bahan – bahan yang bisa dipakai untuk dapat 

mengendalikan masalah kebisingan. Pengendalian suara / bunyi - 

bunyian dapat didukung dengan pemilihan jenis tanaman yang tepat 

dan menjauhkan bangunan dari sumber bunyi, sehingga dapat 

meredam bunyi yang masuk ke dalam bangunan. 

Beberapa alternatif penyelesaian kebisingan pada area perencanaan 

adalah sebagai berikut : 

 Alternative I : Kebisingan bisa diredam dengan cara 

pemanfaatan tanaman  

                         sebagai peredam kebisingan. 

 peredam bunyi 

rambatan bunyi 
sumber bunyi 

 

 

 

 

 

Gambar 13.analisa kebisingan. 

    

   Keuntungan : 1. Bisa sekalian sebagai vegetasi pada tapak 

Kerugian      : 1. Tidak maksimal meredam bunyi. 

 Alternatif II : Membuat sisi-sisi dinding (turap) dengan 

material serap bunyi yang dapat menyerap bunyi agar 

tidak merambat sampai ke daerah tenang. 
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Gambar 14. Analisa kebisingan 

Keuntungan :  1. Lebih maksimal, karena bunyi dapat di pantulkan 

kembali 

Kerugian : 1. Site kelihatan lebih tertutup / terhalang. 

Dari ke 2 alternatif diatas yang dipakai dalam perencanaan ialah 

alternatif  II, karena alternatif ini sangat baik dalam mencegah dan 

mengatasi masalah  kebisinginan yang masuk ke dalam area 

bangunan.   

4.4.5. Orientasi bangunan dan tapak 

Orientasi masa bangunan dan tapak diorientasikan menuju 

ke jalan utama karena memang itu merupakan akses utama menuju 

lokasi perancangan sehingga pencapaian menuju lokasi jadi lebih 

gampang.  

4.4.6. Antisipasi bangunan terhadap hujan. 

 Pemakaian tritisan yang panjang untuk mencegah air hujan yang 

akan mengenai dinding bangunan. 

 kemiringan atap atap antara 30 – 40 º untuk memperlancar aliran 

air hujan pada atap. 

 Bidang lantai di tinggikan untuk mencegah air hujan masuk ke 

dalam bangunan. 

4.4.7. Antisipasi bangunan terhadap angin. 

Bidang dinding yang di buat lengkung pada bangunan, sehingga 

angin dapat menyebar ke beberapa titik bidang bangunan. Bahkan 

angina tersebut dapat di pantulkan kembali keluar dari bidang 

dinding. 
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Gambar 15. Antisipasi bangunan terhadap arah angin 

4.4.8. Antisipasi bangunan terhadap matahari. 

 Penggunaan sunscreen untuk meminimalisir sinar matahari 

yang masuk langsung ke dalam bangunan.  

 Penggunaan vertical landscape untuk pengendalian panas 

sinar matahari melalui proses penguapan tanaman  

( fotosintesis ). 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 16. Antisipasi bangunan terhadap arah matahari. 

 

4.4.9. Analisa vegetasi. 

Tujuan dari analisa ini adalah untuk mengurangi tingkat 

kebisingan, dan juga untuk menjaga keserasian bangunan terhadap 

lingkungan sekitar. Dengan melihat beberapa vegetasi yang ada 

pada lokasi perencanaan maka di buat beberapa pilihan sebagai 

berikut : 

 

 

 

Vegetasi sebagai 

buffer 

Penahan 

angin 

Penahan 
angin 

Penyaring 

angin 

Pelembut  

angin 
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Altrnatif I : Vegetasi Alami. 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Vegetasi alami 

  Keuntungan :  

1. Hemat biaya 

  Kerugian :  

1. Tidak memiliki orientasi yang jelas terhadap tapak dan 

bangunan. 

2. Kurang terpeliharanya vegetasi yang ada sehingga menyulitkan 

dalam penataan. 

Untuk pemanfaatan vegetasi yang ada pada lokai 

perencanaan cukup sulit dalam penataannya karena tidak memiliki 

orientasi yang tidak jelas terhadap tapak dan bangunan, sehingga 

dapat dipertimbangkan untuk menggunakan alternatif lain yaitu 

menggunakan vegetasi buatan sehinnga lebih mudah dalam 

penataannya. 

 Alternative II : Vegetasi buatan 
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Gambar 18. Vegetasi buatan 

  Keuntungan : 

1. Kawasan tapak terkesan lebih sejuk dan tertata dengan baik 

sesuai dengan olahan site. 

2. Menambah keserasian tapak. 

3. Dapat membedakan antara zoning yang satu dengan zoning 

yang lain. 

4. Nampak lebih teratur dan terarah 

5. Mengurangi tingkat kebisingan. 

  Kerugian : 

1. Kebutuhan akan biaya lebih besar  

2. Membutukan perawatan yang baik dan intensif. 

3. Membutukan waktu yang lama dalam perawatan. 

4. Teliti dalam pemilihan jenis vegetasi yang digunakan. 

  Kesimpulan : 

Berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang ada dari beberapa 

alternatif diatas maka pengambilan keputusan lebih dititik beratkan 

pada alternatif II.  

4.4.10. Tata hijau. 

a. Fungsi Tata Hijau 

Fungsi tata dalam perencanaan dapat dijadikan sebagai 

unsur keindahan dan kesejukan. Pencapaian unsur keindahan 

dan kesejukan dapat dicapai dengan pemilihan tanaman, 

penyusunan kombinasi tanaman dalam ruang-ruang yang 
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ditentukan dan perletakannya. Unsur-unsur desain yang 

ditawarkan dalam rancangan ini yaitu unsur garis, bidang, 

bentuk, warna, struktur dan karakter 

b. Tujuan Tata Hijau 

a. Segi Fisik :  

Mengurangi suhu udara yang panas pada area 

perancangan dan lokasi sekitarnya karena mengandung 

oksigen yang dapat menghasilkan kesegaran. Selain itu 

juga dapat mengurangi tingkat kebisingan, tempat erteduh 

serta menjaga keserasian bangunan terhadap lingkungan 

sekitar. 

b. Ekologis : 

Terciptanya suatu ruang hijau yang selaras dan seimbang 

yang dapat memberikan perasaan yang menyatu dengan 

lingkungan dan menciptakan suasana yang aman dan 

tenang. 

c. Arsitektural : 

Membentuk suatu massa pada tapak dengan melakukan 

upaya permainan membentuk massa bangunan serta ruang 

– ruang terbuka guna menghilangkan kesan monoton. 

Penggolongan tanaman sesuai dengan aspek arsitektural : 

 Tanaman penutup tanah. 

Yang tergolong tanaman penutup tanah misalnya seperti 

rumput pancasila. 

 Tanaman Pengarah. 

Fungsi dari tanaman pengarah yaitu : Sebagai pengarah 

dalam tapak, mengurangi tingkat kebisingan dalam tapak, 

orientasi yang jelas dalam tapak. 

 Tanaman Peneduh. 

Fungsi dari tanaman peneduh yaitu : sebagai peneduh, 

penghisap debuh, penyerap terhadap kebisingan. 
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4.4.11.  Analisa Penentuan Entrance : 

Penentuan entrance khusunya pada lokasi perencanaan 

sangatla penting dalam mendukung perencanaan Gedung Kampus 

STIPAS Kewapante. Adapun beberapa pilihan alternatif yang 

dijadikan patokan dalam menentukan entrance dalam lokasi 

perencanaan yaitu antara lain : 

     Alternatif  I : 

 

 

 

Gambar 19. Entrance  

   Keuntungan :  

 Tingkat crossing kendaraan rendah. 

 Pencapaian dari luar ke dalam tapak lebih mudah. 

 Site lebih mudah dikenal. 

      Alternatif II :  

  

 

 

                  Gambar 20. Entrance 

   Keutungan : 

 Site tidak mudah dikenal. 

   Kerugian  : 

 Pencapaian dari luar ke site tidak mudah. 

 Tingkat crossing kendaraan tinggi. 

Kesimpulan : Berdasarkan factor keuntungan dan kerugian 

dari beberapa alternatif diatas maka di pilih alternatif I. 
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4.4.12. Analisa Pencapaian, Sirkulasi, dan Parkir : 

A. Pencapaian : 

1) Pencapaian menuju site. 

Pencapaian menuju site menjadi prioritas utama 

dalam setiap perencanaan khususnya dalam perencanaan 

gedung kampus STIPAS Santo Paulus Kewapante. Akses 

utama menuju site yaitu Jln. Trans Flores dan jalan 

lingkungan.  

Beberapa kriteria yang di pertimbangkan dalam pencapaian yaitu  

a) Kelancaran dan keamanan sirkulasi kendaraan di 

sekitar tapak. 

b) Pencapaian harus jelas, mudah, strategis, dan bersifat 

mengundang kegiatan yang ada pada tapak. 

c) Tingkat kebisingan kecil 

d) Memberikan kesan terbuka dan menerima.  

2) Pencapaian menuju bangunan. 

Ada beberapa kriteria yang dipertimbangkan dalam 

pencapaian menuju bangunan yaitu antara lain :  

 Kemudahan  

Kemudahan di ciptakan dengan menentukan pintu masuk 

( IN ) pada tempat  yang mudah di lihat dan mudah di 

akses. 

 Kenyamanan. 

Arah masuk ke site dibuat luas sehingga memudahkan 

pergerakan bagi pengguna bangunan. 

 Keamanan. 

Dengan memperhatikan arah masuk ke dalam site agar 

tidak terjadi crossing kendaraan dalam tapak. 
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Pola pencapaian menuju site maupun bangunan dapat di lakukan 

dengan tiga cara, antara lain : 

 Pencapaian langsung 

Pencapaian dengan arah yang segaris ke arah bangunan. 

Keutungan : 

1. Elemen – elemen dapat dengan mudah di ketahui 

oleh pengguna bangunan. 

2. Dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat. 

Kerugian : 

1. Membutukan elemen perencanaan ruang luar yang baik 

agar tidak terlewatkan oleh pengguna bangunan. 

Penerapan :  

Untuk jalur penguna bangunan khusunya pejalan kaki 

 Pencapaian tersamar 

Pencapaian yang dapat di ubah arahnya satu atau beberapa 

kali untuk menghambat atau memperpanjang urutan 

sehingga apa yang ada di dalam tapak dapat terlihat jelas. 

Keuntungan : 

1. Elemen – elemen penunjang dapat diketahui oleh 

pengguna bangunan. 

Kerugian : 

1. Kurang efisien dalam menuju bangunan karena jarak 

yang cukup jauh. 

2. Membutuhkan area yang besar  

Penerapan :  

1. Pada area sirkulasi outdoor menuju bangunan  

2. Untuk jarak kendaraan dari luar maupun dalam tapak. 

 Pencapaian melingkar 

Jalur berputar yang akan memperpanjang urutan dan 

mempertegas bentuk tiga dimensi sebuah banguanan saat 

bergerak mengelilingi bangunan 
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Keuntungan : 

1. Elemen bangunan dapat di ketahui oleh pengguna 

bangunan 

2. Semua unsur dalam tapak terlihat dengan jelas 

Kerugian :  

1. Membutukan elemen perencanaan ruang luar yang 

baik agar tidak terlewatkan oleh penggun bangunan. 

Penerapan : Pada area sekeliling bangunan. 

Kesimpulan : Berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian 

dari beberapa alternatif diatas maka pada penerapan pada 

tapak saya atau lokasi perencanaan digunakan yaitu 

pencapaian langsung. 

B. Sirkulasi 

Hal – hal  yang perlu diperhatikan  dalam penataan sirkulasi di 

luar bangunan adalah :  

a. Keamanan dan kenyaman bagi pejalan kaki  

b. Kelancaran sirkulasi kendaraan yang ada di sekitar tapak  

c. Tersedianya area parkir yang memadai 

System sirkulasi sangat erat hubungannya dengan pola 

penempatan aktifitas dan penggunaan ruang / zona sehingga 

merupakan penggerak dari ruang yang satu ke ruang yang lain. 

Kenyamanan akan berkurang apabila tidak adanya pemisah 

antara sirkulasi kendaraan dan sirkulasi manusia. Sirkulasi dalam 

tapak dibagi dalam dua jenis, yaitu. 

1. Sirkulasi manusia 

a. Sirkulasi luar bangunan 

Hal yang perlu diperhatikan dalam sirkulsi luar 

bangunan adalah : 

- Pencapaian yang mudah dan jelas dan dilakukan 

dengan pengelolan pedestrian. 
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- Terdapat pemisah yang jelas antara sirkulasi manusia 

dan sirkulasi kendaraan sehingga tercipta kondisi 

yang nyaman. 

2. Sirkulasi kendaraan  

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sirkulasi 

kendaraan, adalah :  

- Jumlah kendaraan yang ditampung 

- Ada kejelasan jalur kendaraan. 

- Bentuk sarana parker dan kaitannya dengan fasilitas 

yang di sediakan. 

- Sirkulasi kendaraan yang aman, lancar, dan tidak 

terjadi crossing dengan sirkulasi manusia. 

Factor – factor yang perlu ditinjau dalam perencanaan 

sirkulasi : 

- Pencapaian mudah. 

- Adanya pengarah yang jelas 

- Adanya pemisah yang jelas antara pejalan kaki dan 

kendaraan. 

C. Parkiran  

Dalam merencanakan parkiran harus mempertimbangkan hal – 

hal   sebagai berikut ; 

 Parkiran harus mudah dicapai. 

 Tidak mengganggu sirkulasi dalam tapak. 

 Mempunyai jarak yang sedekat mungkin dengan area 

yang dilayani. 

 Kapasitas parkir dikaitkan dengan lokasi tapak. 

 Keamanan dan kenyamanan parkir kendaraan. 

 Sistem parkir direncanakan agar memudahkan ruang 

gerak keluar masuknya kendaraan. 

 

 



80 
 

a) Perletakan parkiran : 

Perletakan parkiran pada tapak atau lokai perencanaan 

dengan mempertimbangkan bebrapa hal yaitu dari segi 

kenyamanan, aktivitas pengguna bangunan maka 

parkiran kendaraan di bagi menjadi dua tempat yaitu 

pada sisi timur dan barat site.   

b) Pola Parkiran : 

 Parkiran Roda Empat : 

Luasan mobil pribadi ukuran besar : 4,50 m x 1,80 m. 

( Data Arsitektur Edisi 2, Hal. 104 ) 

 Alternatif  I : 

 Pola parkir tegak lurus (90 º) kendaraan roda 4 :  

Luas  area parkir 5, 00 x 2, 30 m. 

 

 

 

 

  

Gambar 21. Pola parkir kendaraan 

 Keuntungan : 

1. Menghemat luasan parkiran  

 Kerugian : 

1. Keluar masuk kendaraan terganggu 

 Alternatif II : 

 Pola parkiran (45º) kendaraan roda empat 

 

 

 

Gambar 22. Pola parkir kendaraan.  
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Keuntungan : Keluar masuk kendaraan lebih mudah dan 

tidak terganggu. 

   Kerugian     : Luasan parkiran menjadi sempit 

 Alternatif III : 

 Pola parkir paralel. 

 

  

 

 

 

Gambar 23. Pola parkir kendaraan  

 

  Keuntungan : Lebih menghemat luasan parkiran  

Kerugian : Membutuhkan sirkulasi dua jalur untuk 

menghindari   crossing. 

 Kesimpulan :  

Dari beberapa alternatif diatas dengan berbagai 

pertimbangan maka dipilih alternative. 

 Pola Parkir Roda 2 : Ukuran kendaraan : 2, 25 x 

0, 75 m. (DA) 

c) Perkerasan Parkiran : 

Untuk perkerasan parkiran dipilih paving blok karena : 

panas yang dihasilkan akibat panas matahari lebih 

rendah dari jenis perkerasan beton dan aspal, permukaan 

paving blok berpori memiliki penyerapan air yang besar 

disbanding perkerasan lain. 

d) Area perkerasan parkiran : 

Area perkerasan parkiran sekitar bangunan utama yaitu 

pada sisi bagian timur dan barat bangunan utama, 

karena pada area ini lahannya masi cukup luas untuk 



82 
 

dapat menampung kendaraan mahasiswa, dosen, 

pegawai, dan tamu.luas area parkir ± 650 m². 

e) Paving Blok 

Paving blok terbuat dari campuran semen dengan 

bentuk-bentuk geometris, paving blok berukuran kecil 

sehinga air dapat diserap melalui celah antara paving 

blok tersebut, paving blok juga cukup baik dalam 

menyerap sinar panas, sehingga udara disekitarnya terasa 

lebih sejuk. 

 

 

 

 

 

  Gambar 24. Paving blok 

4.5. Program Ruang. 

4.5.1. Persyaratan Ruang Luas : 

 Merupakan ruang bersifat publik. 

 Memiliki daya tarik, mudah terlihat dan mudah dicapai. 

 Menciptakan suasana nyaman, sejuk, dan akrab. 

 Mudah dalam pencapaian ke setiap fungsi tapak 

4.5.2. Persyaratan Ruang Dalam : 

 Memberikan kesan formal sebagai lembaga pendidikan. 

 Mudah dalam pencapaian dari dan ke lokasi perencanaan. 

 Menyatuh dengan fungsi lainnya. 

 Gedung perkuliahan, perpustakaan membutuhkan suasana yang 

nyaman dan tenang sehingga diperlukan suatu perencanaan 

yang optimal terhadap akustik ruangan, penerangan dan 

penghawaan. 
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4.5.3. Analisa Kebutuhan Fasilitas : 

Dari beberapa kegiatan yang ada pada gedug kampus 

STIPAS Santo Paulus Kewapante maka dibutuhkan wadah atau 

fasilitas yang mampu untuk mewadahi kegiatan – kegiatan  yang 

ada, yaitu antara lain :  

1. Fasilitas Pendidikan : 

Kegiatan yang ada dari fasilitas ini berupa : 

 Proses belajar dan mengajar membutuhkan ruang kelas. 

 Tenaga pengajar dalam hal ini dosen yang 

membutuhkan ruang dosen. 

 Referensi bagi mahasiswa dan dosen membutuhkan 

ruang perpustakaan. 

 Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan 

membutuhkan ruang senat dan HMJ. 

2. Fasilitas Perkantoran. 

Kegiatan mahasiswa yang melakukan konsultasi dan 

administrasi membutuhkan kantor. 

3. Fasilitas Servis. 

Fasilitas ini dibutuhkan agar mewadahi atau menunjang semua 

kegiatan yang ada pada gedung kampus STIPAS Santo Paulus 

Kewapante. 
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4.5.4. Analisa Kebutuhan Ruang. 

Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Pastoral  Santo  Paulus  

Kewapante 

Bagan 2. Bagan struktur organisasi 
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Kebutuhan Ruang STIPAS Santo Paulus Kewapante dibagi dalam tiga 

kelompok  yaitu : 

1. Bangunan Pendidikan ( Kampus ) 

 Loby 

 Ruang kuliah  

 Ruang dosen  

 Ruang ketua 

 Ruang wakil ketua I 

 Ruang wakil ketua II 

 Ruang ketua program studi. 

 Ruang sekertaris 

 Ruang bendahara 

 Ruang tata usaha  

 Ruang arsip 

 Ruang HMJ 

 Lavatory 

 Toilet dosen 

 Toilet mahasiswa 

 Gudang. 

2. Bangunan Kantor Pusat STIPAS / Yayasan Pendidikan 

Reinha Rosari. 

 Ruang Ketua yayasan / Pembina  

 Ruang Badan Pengurus 

a. Ketua    

b. Sekretaris  

c. Bendahara  

d. Anggota  

 Ruang Badan Pengawas 

a. Ketua   

b. Anggota  

 Ruang arsip   

 Gudang  

 KM / WC 
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3. Bangunan Penunjang    

a. Aula  

 Ruang serba guna. 

 Ruang persiapan 

 Ruang ganti 

 Ruang audio 

 Gudang  

 Toilet 

b. Perpustakaan  

 Loket  

 Ruang kepala perpustakaan 

 Ruang wakil kepala 

 Ruang staf / pegawai 

 Ruang buku 

 Ruang baca 

 Ruang penyimpanan buku 

 Pantri 

 Gudang 

 Toilet  

c. Kapela kampus 

d. Kantin. 

e. Area parkir 

f. Plasa 

g. Pos jaga. 
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4.5.5. Analisa Luasan Ruang 

A. Ruang Dalam 

Luasan jenis prabot ( sumber : ernest neuvert, data arsitektur jilid 

I, 2000 ) 

1. Meja kerja : 1,20 x 0,80 = 0,96 m² 

2. Kursi kerja : 0,50 x 0,45 = 0,225 m² 

3. Lemari arsip : 1,20 x 0,45 = 0,54 m² 

4. Lemari panjang : 1,20 x 0,50 = 0,60 m² 

5. Rak buku : 0,9 x 0,45 = 0,405 m² 

6. Kursi tamu : 0,50 x0,45 = 0,225 m² 

7. Meja kantin : ( 1 meja 4 kursi ) 2,30 x 2,30 = 5,29 m² 

8. Meja rapat : ( untuk maximal 14 ) : 6,10 x 3,10 = 18,91 m² 
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 Fasilitas Pendidikan. 

Fasilitas pendidikan ( Kampus ) 

 

Nama ruang 

 

Standart 

 

Perhitungan  

 

Luas ( m² ) 

 

Sifat ruang 

Ruang kuliah ( BSNP ) 

2(m²)/ Mahasiswa  

4(m²)/ Dosen 

(Asumsi, 1: 54 

orang ) / ruang. 

= 54 x 2 m² = 

108 (m²) 

= 108 + 4m² = 

112 (m²) 

= 112 m² x 4 

(ruang) = 

448(m²) 

Total 448m² x 

3 Prodi = 1344 

(m²) 

 

 

1 ruang 

kuliah = 112 

(m²) 

448 (m²)1 

prodi 

3 prodi = 

1344 (m²) 

 

 

 

 

Semi public 

Laboratorium ( BSNP ) 

(Asumsi 25 orang) 

2 (m²)/Mahasiswa 

4 (m²)/Dosen  

Untuk 2 orang 

dosen pembimbing 

=25 x 2 = 50 

(m²) 

=50 

+8(m²)=58(m²) 

=58x3=174(m²) 

1 ruang lab = 

58(m²) 

Untuk 3 

Lab.=174(m²) 

 

 

Semi public 

Ruang baca (BSNP) 

1,4(m²)/mahasiswa 

Asumsi 50 

orang 

50 x1,4(m²) 

70  (m²) Semi public 

Loby ( DA ) 

0,65 (m²)/orang 

Asumsi 50 

orang 

50 x 0,65(m²) 

 

32,5(m²) 

 

Semi publik 

Lavatory 
( DA ) 

2,50(m²) /unit 

( Asumsi 4 unit 

) 

= 4 x 2,50 

10 m² Privat 
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4 buah wastafel + 6 

buah urinoir 

Ruang ketua 

STIPAS 

DA.  

(4 m²) / orang 

1 orang ketua dan  

3 orang tamu 

( Asumsi 4 

orang ) 

4 x 4 m² = 16 m² 

1 ruang ketua 

 

 

16 m² 

 

 

Privat 

Ruang wakil 

ketua I  

DA.  

(4 m²) / orang 

1 orang ketua dan  

3 orang tamu 

( Asumsi 4 

orang ) 

4 x 4 m² = 16 m² 

1 ruang ketua 

 

 

16 m² 

 

 

Privat 

Ruang Wakil 

Ketua II 

DA.  

(4 m²) / orang 

1 orang ketua dan  

3 orang tamu 

( Asumsi 4 

orang ) 

4 x 4 m² = 16 m² 

1 ruang ketua 

 

 

16 m² 

 

 

Privat 

Ruang Kepro DA.  

(4 m²) / orang 

1 orang kepro dan  

2 orang tamu 

( Asumsi 3 

orang ) 

3 x 4m² = 12 m² 

12 m² x 3 kepro 

= 

36 m² 

 

 

36 m² 

 

 

Privat 

Ruang dosen  DA.  

(4 m²) / orang 

 

 

( Asumsi 16 

orang ) 

16 x 4 m² = 64 

m² 

 

 

64 m² 

 

 

Privat 

Ruang tata 

usaha  

DA. 

( 4 m² ) / orang 

( Asumsi 4 

orang ) 

4 x 4 m² = 16 m² 

 

16 m² 

 

Privat 
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Ruang 

sekertaris 

DA. 

4 m²/ orang 

( Asumsi 4 

orang ) 

4 x 4 m² = 16 m²  

 

16 m² 

 

Privat  

Ruang 

bendahara 

DA. 

4 m² / orang 

( Asumsi 2 

orang ) 

2 x 4 m² = 8 m²  

 

8 m² 

 

Privat  

Ruang rapat DA. 

( 2 m² ) / orang  

( Asumsi 20 

orang ) 

2m² x 20 =  

 

40 m² 

 

Privat 

Ruang arsip    

10 m² 

 

Privat 

Ruang HMJ DA. 

( 1,5 m² ) / orang 

( Asumsi 3 R. 

HMJ ) 

1,5 m² x 3 = 4,5 

(m²)  

 

4,5 m² 

 

Privat 

Gudang  DA. 

Luasan minimum  

15 m² 

  

15 m² 

 

Privat 

WC DA. 

WC = 1,6 m² 

( Asumsi 6 unit 

) 

1,6 m ² x 6 = 9,6 

m² 

 

9,6 m² 

 

Privat 

  Total 

 

Sirkulasi 30 % 

1.897,6 m ² 

 

569,28 m² 
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 Fasilitas  Perkantoran / Kantor Yayasan Reinha Rosario. 

 

 

Nama 

ruang 

 

Standart 

 

Perhitungan 

 

Luas ( m²) 

 

Sifat ruang 

Ruang 

Ketua 

yayasan / 

Pembina. 

DA. 

4 m² / orang. 

1 orang ketua 

dan 3 orang 

tamu 

( Asumsi 4 orang ) 

4 x 4 m² = 16 m² 

1 ruang ketua  

 

 

16 m² 

 

 

Privat  

Ruang 

Badan 

Pengurus 

    

Ketua DA. 

4 m² / orang. 

1 orang ketua 

dan 3 orang 

tamu 

( Asumsi 4 orang ) 

4 x 4 m² = 16 m² 

 

 

16 m² 

 

Privat 

Sekretaris

  

DA. 

4 m²/ orang 

( Asumsi 1 orang ) 

1 x 4 m² = 4 m² 

 

4 m² 

 

Privat 

Bendahara

  

DA. 

4 m² / orang 

( Asumsi 2 orang ) 

2 x 4 m² = 8 m² 

 

8 m² 

 

Privat 

Anggota    

10 m² 

 

Privat 

Ruang 

Badan 

Pengawas 

    

Ketua  DA. 

4 m² / orang. 

1 orang ketua 

dan 3 orang 

tamu 

( Asumsi 4 orang ) 

4 x 4 m² = 16 m² 

 

 

16 m² 

 

Privat 

Anggota     

10 m² 

 

Privat 

Ruang tamu  DA. 

2 m² / orang 

( Asumsi 10 orang 

) 

2 m² x 10 = 20 m²  

 

20 m² 

 

Semi public 
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Ruang arsip    

10 m²  

 

Privat 

 

Gudang  DA. 

Luasan 

minimum  

  

15 m² 

 

Privat 

KM / WC DA. 

WC = 1,6 m2 

( asumsi 2 unit ) 

2 x 1,6 m² = 3,1 m² 

 

3,1 m² 

 

Privat 

  Total  

Sirkulasi 30 % 

128,1 m² 

38,43 m² 

 

 

 Fasilitas Penunjang. 

 

Nama 

ruang 

 

Standar 

 

Perhitungan 

 

Luas ( m²) 

 

Sifat ruang 

Aula / 

Gedung 

serba guna 

DA  

1,6 (m² ) / 

orang 

( Asumsi 500 

orang ) 

500 x 1,6m² =800 

m²   

 

800 (m²) 

 

Semi publik 

 

 

 

  

Total  

Sirkulasi 30 % 

 

800 ( m²) 

240 ( m²) 

 

 

 

 

Nama 

ruang 

 

 

Standar 

 

Perhitungan 

 

Luas ( m²) 

 

Sifat ruang 

 

Kapela  

DA 

1,05 m2 / 

orang 

( Asumsi 500 

orang ) 

500 x 1,05 = 525 

m² 

 

525 m² 

 

Semi publik 

   

Total  

Sirkulasi  30 % 

 

525 m² 

157,5 
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Nama 

ruang 

 

 

Standar 

 

Perhitungan 

 

Luas ( 

m²) 

 

Sifat ruang 

 

Kantin. 

 

 

 

DA. 

4 (m²) / 

orang 

 

( Asumsi 50 orang 

) 

50 x 4 m² = 200 

(m²) 

 

200 (m²) 

 

 

Publik 

  Total    

 

Sirkulasi 20 % 

200 (m²) 

 

40 (m²) 

 

 

 

Nama 

ruang 

 

Standar 

 

Perhitungan 

 

Luas ( 

m²) 

 

Sifat ruang 

 

 

Pos jaga  

 

DA. 

2 m²/ orang 

( Asumsi 2 orang ) 

2 x 2 m² = 4 m² 

 

4 m² 

 

Semi publik 

   

Total 

 

4 m² 

 

Luasan Ruang luar. 

 

Nama 

ruang 

 

 

Standar 

 

Perhitungan 

 

Luas ( 

m²) 

 

Sifat ruang 

 

Area parkir 

 

DA. 

Parkiran roda 

4 : 

1 mobil : 5,00 

x 1,30 ( m ²)  

 

 

( Asumsi 20 mobil 

)   

11,5 x 20 = 230 ( 

m²) 

 

 

230 (m²) 

 

 

Publik 

 

 

 

 

Parkiran roda 

2 : 

1 motor : 2, 

50 x 1 ( m ²) 

 

( Asumsi 100 

motor ) 

2,5 x 100 motor = 

250 m² 

 

 

 

250 ( m² 

) 

 

 

Publik 

  Total  

Sirkulasi 30 % 

480 ( m²) 

144 ( m²) 
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 Entrance  

Entrance tapak harus menunjukan kejelasan dan kemudahan agar mudah 

melihatnya. Jenis entrance tapak dapat dibuat berdimensi sesuai dengan 

ukuran mobil dan manusia yang melewatinya. Entrance tapak berupa 

pintu gerbang berukuran dua mobil     ( lebarnya ) yaitu 6 m, 

 Pedestrian 

Pedestrian berupa jalan setapak atau sirkulasi dalam site dengan dimensi 

lebar bisa dilalui oleh 2 orang dan bila berpapasan dengan orang 

berikutnya yaitu 0,80 x 2 = 1,6 (m²).  

 Plasa 

Plaza sebagai ruang penerima yang terbuka ( open space ) dengan 

memberikan kesan luas dan bebas, dapat difungsikan sebagai tempat 

duduk atau bersantai menikmati alam sekitar dengan dimensi atau 

ukuran sesuai jumlah orang duduk.   

Pada perencanaan ini disediakan plasa dengan ukuran 15 x 20 (m²) = 

300 (m²). Sirkulasi   20 % = 60 (m²)   

 Total luas bangunan secara keseluruhan :    

1. Fasilitas Pendidikan   : 2.466,88 m² 

2. Fasilitas Perkantoran   : 166,88 m²  

3. Fasilitas Penunjang    : 1.040 m² 

4. Kapela kampus   : 682.5 m² 

5. Ruang Luar : 

 Area parkir   : 620 m² 

 Kantin     : 240 m² 

 Pos jaga   : 4 m² 

 Plaza     : 360 m²          

 Total luas keseluruhan bangunan : 5.580,26 m² 
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4.6.  Analisa Bangunan. 

4.6.1. Analisa bentuk massa bangunan. 

Bentuk bangunan diambil dari gubahan bentuk dasar seperti; 

bentuk segitiga, bentuk lingkaran, bentuk persegi panjang dan segi 

banyak. Pemilihan bentuk ini mengarah pada tanggapan terhadap 

site lokasi, tanggapan arah angin dan sinar matahari langsung dan 

juga mampu berinteraksi terhadap bangunan sekitar. 

Beberapa alternatif pemilihan bentuk bangunan :  

 

 Persegi Panjang. 

Bentuk persegi panjang orientasi utara 

selatan sangat baik dalam meminimlkan 

sinar matahari langsung kedalam 

bangunan. Bentuk ini juga terkesan 

bentuk yang tegas dan mempunyai kesan 

stabil dan seimbang  dalam penataan 

bangunan. 

 Segitiga. 

Bentuk segi tiga merupakan bentuk 

dengan keseimbangan tinggi. Pada lokasi 

perancangan bentuk ini kurang efisien 

karena dapat memasukkan sinar matahari 

langsung dan angin pada bangunan. 

 Lingkaran. 

Tidak mempunyai arah orientasi yang 

jelas, dan bentuk kurang tanggap 

terhadap arah angin. Akan  tetapi bentuk 

lingkaran sangat baik dalam meredam 

efek sinar matahari langsung. 
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Gambar 25. Tampilan massa utama. 

 Segi Banyak. 

Mempunyai stabilitas ruang tinggi 

dengan memanfaatkan sisi-sisi segi 

banyak baik untuk berinteraksi dengan 

sinar matahari ataupun arah angin. 

Dari beberapa alternatif di atas yang di pakai alternatif I yaitu 

persegi panjang, gubahan masa bangunan utama di dapat dari 

pengolahan dari bentuk dasar persegi panjang tersebut. Karena 

bentuk persegi panjang orientasi utara selatan sangat baik dalam 

meminimlkan sinar matahari langsung kedalam bangunan. Bentuk 

ini juga terkesan bentuk yang tegas dan mempunyai kesan stabil dan 

seimbang dalam penataan bangunan, dan yang paling utama adalah 

bisa mendukung tema yang dipilih yaitu pendekatan arsitektur 

modern. 

 

 Tampilan masa bangunan utama. 
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4.6.2. Analisa Utilitas 

1. Utilitas tapak 

a. Sistem drainase 

Pada lokasi perencanaan belum memiliki sistem 

drainase yang baik, sehingga perlu direncanakan sistem 

drainase baru yang efisien dalam mengatur pembuangan air 

kotor dan air hujan didalam bangunan, maupun diluar 

bangunan secara baik.  

  Antisipasi terhadap masalah drainase 

  

 

 

 

Bangunan dilindungi dari pengaliran air jika keadaan pada 

tapak permukaan tanahnya rendah, yaitu dengan cara 

membuat selokan di sekeliling bangunan. 

b. Sistem persampahan 

Pada lokasi perencanaan belum memiliki sarana 

persampahan sehingga perlu direncanakan sistem 

persampahan baru guna menampung sampah – sampah  dan 

selanjutnya diangkut untuk dibuang ke tempat pembuangan 

umum atau sampah Kota. Dari sampah organik dan non 

organic 

 

 

 

 

 

Gambar 26. System persampahan. 

U U 
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2. Utilitas Bangunan. 

a. Kebutuhan air bersih 

Kebutuhan air bersih pada lokasi perencanan 

didistribusikan dari PDAM, namun untuk sumber air 

cadangan perlu dibuat bak penampungan atau menara air, 

serta untuk mengantisipasi macet atau matinya distribusi air 

dari PDAM, maka perlu di sediakan sumur sebagai cadangan 

sumber air. 

Sistem distribusi air dibedakan atas : 

 Distribusi air keatas.  

Proses atau cara kerjanya adalah dengan menggunakan 

pompa yang memompa air keatas, namun pompa ini 

harus dapat air setiap saat dibutuhkan, sistem ini kurang 

efisien untuk bangunan yang berlantai banyak, karena 

daya dorong dari pompa yang terbatas, sehingga pada 

ketinggian tertentu harus ditempati sebuah pompa untuk 

dapat menarik air dari bawah. 

 Distribusi air kebawah  

Sistem pendistribusiannya, yaitu dengan menampung air 

diresevoir bawah, setelah itu dipompakan keresevoir 

atas dan kemudian didistribusikan ke ruang-ruang yang 

dibawah dengan memanfaatkan gravitasi, untuk 

bangunan tinggi digunakan pompa agar dapat meratakan 

tekanan air, sistem ini sangat baik untuk bangunan 

berlantai banyak. 

 

      

 

 

   

Gambar 27. System pendistribusian air 
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b. Sistem pencahayaan 

 Pada waktu malam hari 

Untuk sistem penerangan pada malam hari dapat 

menggunakan penerangan buatan yang energinya 

diperoleh dari PLN, yang dikontrol melalui sebuah gardu 

yang terdapat dalam lokasi perencanaan, dan aliran listrik 

disalurkan melalui panel dan distribusikan melalui kabel 

menuju lampu baik pijar maupun TL, sedangkan jika 

listrik padam maka dapat didukung dengan Generator. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. System pencahayaan 

c. Sistem penghawaan 

Sistem penghawaan pada bangunan dapat dilakukan melaui 

dua alternatif yaitu sebagai berikut: 

 Penghawaan Alamiah, dengan mengadakan bukaan – 

bukaan  yang cukup untuk mendapatkan penghawaan 

alami secara langsung. 

 Penghawaan buatan, dengan mengadakan AC (air 

conditioning) pada ruangan yang membutuhkan 

penghawaan khusus, seperti ruang rapat dan 

laboratorium. Sistem AC yang digunakan pada 

bangunan yang direncanakan adalah sebagai berikut 
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 Alternatif 1 

Sistem AC indifidu, yaitu masing-masing individu 

memakai serta mengontrol unit AC sendiri sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

 

 

 

 

Gambar 29. System Air Conditioner 

 Alternatif 2 

Sistem AC sentral, yaitu sistem AC yang langsung di 

control melalui panel control pada operator room. 

Penghawaan yang dipakai didalam bangunan gedung 

kampus STIPAS Santo Paulus  Kewapante adalah sistem 

penghawaan dengan penghawaan buatan menggunakan 

sistem AC karena sebagai bangunan komersial dan untuk 

beberapa ruangan yang membutuhkan penghawaan khusus, 

maka dipakailah Sistem AC alternatif 1, karena lebih 

memudahkan didalam pengaturan dan pengontrolan secara 

individual. 

d. Sistem pencegahan kebakaran 

Sistem pencegahan kebakaran merupakan elemen 

penting dalam perencanaan suatu bangunan, karena dapat 

berfungsi untuk mendeteksi dan mengatasi bahaya 

kebakaran yang bisa terjadi. Kebakaran pada bangunan dapat 

dideteksi dengan penggunaan detektor yang telah dilengkapi 

dengan Fire Alarm dengan pengotrol yang dipasang pada 

setiap ruangan.  
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Beberapa sistem pencegahan kebakaran ialah sebagai berikut: 

 Sistem pencegahan kebakaran dari luar bangunan. 

Alternatif yang dapat dipergunakan adalah: 

1. Menggunakan mobil pemadam kebakaran. 

2. Menyediakan fire hidrant disekeliling bangunan. 

 Sistem pencegahan kebakaran dalam bangunan. 

Alternatif yang dapat dipergunakan adalah : 

1. Sprinkler System. 

Terdiri dari pipa-pipa yang bercorak horisontal yang 

diletakan tepat berada pada langit-langit bangunan. 

Pipa-pipa ini berisi air penuh yang dapat keluar atau 

menyembur secara otomatis pada temperatur tertentu. 

  

 

 

 

 

Gambar 30. Sprinkler system. 

2. Special Fire Protection System. 

Sistem ini menggunakan sprinkler otomatis yang 

menyemburkan kabut air, dapat dilengkapi dengan 

alarm system.  

Untuk pencegah kebakaran didalam bangunan, maka dipilih 

alternatif  2 yaitu : Special Fire Protection System, karena 

dilengkapi dengan sistem otomatis pencegah kebakaran. 

e. Penangkal petir 

 Sistem Konvensional / Franklin. 

Batang yang runcing dari bahan copper spit dipasang 

paling atas dan dihubungkan dengan batang tembaga 

menuju ke elektroda yang ditanahkan, batang elektroda 

pentanahan dibuat bak kontrol untuk memudahkan 
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pemeriksaan dan pengetesan, sistem ini cukup praktis dan 

biayanya murah, tetapi jangkauannya terbatas. 

 Sistem Sangkar Faraday 

Sistem ini mirip dengan sistem Franklin, tetapi dibuat 

lebih memanjang sehingga daya jangkauannya lebih luas, 

biayanya pembuatannya sedikit lebih mahal dari sistem 

Franklin dan penempatannya agak mengganggu 

keindahan bangunan.   

 

 

 

 

 

Gambar 31. System penangkal petir  

 Sistem Radioaktif atau semi radioaktif / sistem 

Thomas 

Sistem ini baik sekali untuk bangunan tinggi dan 

besar, pemasangan tidak perlu dibuat tinggi karena sistem 

payung yang digunakan dapat melindunginya, bentangan 

perlindungan cukup besar sehingga dalam satu bangunan 

cukup menggunakan satu tempat penangkal petir.  

 

  

 

 

 

Gambar 32. System penangkal petir  
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Dari ketiga sistem ini, cara pemasangannya adalah 

titik puncak / kepala dari alat penangkal petir dihubungkan 

dengan pipa tembaga menuju kedasar tempat sebagai 

pentanahan yaitu pipa tembaga tersebut harus mencapai 

tanah yang berair, oleh karena itu, tempat-tempat tersebut 

harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu 

keindahan bangunan dan tetap berfungsi baik terhadap 

penanggulangan bahaya petir.  

Sistem penangkal petir yang dipakai, adalah : Sistem 

Konvensional / Franklin karena lebih memudahkan didalam 

pemasangan dan bahannya mudah didapat. 

4.7. Analisa struktur  

Didalam pemilihan struktur pada bangunan harus dapat 

dipertimbangkan secara baik  bahan – bahan  yang akan dipakai, baik pada 

Upper, Supper dan sub struktur, kriteria pemilihan dalam rancangan ialah 

bahan harus tahan lama, mudah didapat dan mendukung terciptanya konsep 

arsitektur modern bahan-bahan yang diambil, seperti kayu, baja, 

alumunium, beton, kaca dan lain – lain.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Struktur atap 

Struktur yang dipilih harus kuat dan kokoh, sehingga memberikan rasa 

aman dan nyaman bagi penggunanya dalam beraktifitas. 
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4.7.1. Sub Struktur  

Sub struktur adalah struktur yang menopang bangunan dan 

menyalurkan ‘gaya’ dari supper struktur ke dalam tanah, sub 

struktur biasanya disebut pondasi, berikut  jenis – jenis  sistem sub 

struktur. 

 Pondasi Lajur 

Jenis pondasi ini umumnya digunakan pada 

bangunan satu lantai, dan juga memunyai 

fungsi sebagai penyalur gaya atau pemikul 

beban dari tembok (dinding) 

 

 Pondasi Foot Plat 

Pondasi Foot Plat adalah pondasi setempat 

yang menyalurkan beban ketanah, tetapi jika 

kondisi tanah merupakan tanah rawa, atau 

kedalaman tanah keras lebih dari 3 m, maka 

harus dikombinasikan dengan jenis pondasi 

lain 

 Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang pancang umumnya digunakan 

pada bangunan berlantai 2 atau lebih, pondasi 

ini mempunyai fungsi sebagai penyalur gaya 

atau pemikul beban dari kolom – kolom  

bangunan (kolom struktur), tiang pancang 

umumnya terbuat dari pipa baja atau beton 

yang dipancang sampai kedalaman tanah 

keras. 
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 Pondasi sumuran 

Pondasi sumuran ini mempunyai fungsi dan 

tugas yang sama dengan pondasi tiang 

pancang, tetapi pondasi ini terbuat dari cincin 

beton dan dalam cincin tersebut dilakukan 

perbaikan tanah sampai kedalaman tanah 

keras. 

Sistem Pondasi yang dipakai yaitu : Pondasi Jalur dan Foot Plat, 

karena pada lokasi perencanaan kondisi tanahnya yang berbatu. 

Lantai pada bangunan harus bisa merespon terhadap kondisi 

iklim tropis, maka lantai tersebut harus ditinggikan agar udara 

dapat mengalir secara baik dibawah lantai, sehingga udara panas 

dapat keluar dari dalam bangunan secara baik. 

 

 

  

 

Gambar 34. System pondasi foot plat dan pondasi menerus.  

4.7.2. Supper struktur  

Supper struktur adalah struktur yang menyalurkan gaya dari 

atas (upper struktur) ke pondasi, struktur ini dapat berupa kolom, 

balok struktur dan juga dinding, berikut sistem jenis – jenis   supper 

struktur :  

 Rigid frame 

Rigid frame adalah struktur rangka yang memunyai sistem joint 

yang kokoh (rigid) dan dapat terbuat dari beton, baja, kombinasi 

beton dan baja. 
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Gambar 35. System struktur rigid frame 

Bangunan kampus STIPAS santo Paulus menggunakan sitem 

struktur rangka yang terbuat dari beton bertulang (Suspended 

System). Dimana struktur silang yaitu dinding penahan gempa dan 

balok besar dikombinasikan secara organis dengan kolom 

pendukung telah digunakan sebagai strukutur utama bangunan ini. 

Akibat dari kombinasi ini adalah untuk menyediakan secara utuh 

keseimbangan dinamis dari pada struktur dengan formasi fleksural 

yang minim. Jelas struktur semacam ini cocok sekali untuk 

konstruksi bangunan tinggi didaerah gempa seprti jepang.    

 Sistem Dinding 

Untuk dinding digunakan pasangan bata merah / bata ringan, 

dan bahan pabrikasi yaitu ACP. 

 Sistem Penguatan Gempa  

Upaya untuk mengatasi bahaya gempa, maka perhitungan 

analisa struktur dan konstruksi benar-benar diperhatikan. 

Kemudian diterapkan kedalam dimensi balok, kolom serta 

core sendiri. 

 Shear Wall 

Shear wall adalah struktur dinding pemikul, struktur 

dinding ini keseluruhannya terbuat dari bahan beton, dan 

umumnya digunakan pada core dari sebuah gedung, ataupun 

pada bagian sisi – sisi bangunan dengan maksud untuk 

menghindari sinar matahari langsung masuk kedalam bangunan 

atau juga sebagai tembok pengarah angin. 
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Gambar 36. System struktur shear wall 

 Core 

Posisi dari service core pada bangunan tinggi 

mempunyai peranan yang sangat penting. service core tersebut 

tidak hanya berfungsi secara struktural akan tetapi juga 

mempengaruhi tingkat penyerapan energi panas pada bangunan 

dan penampilannya, dan hal ini juga menentukan bagian tepi 

bangunan yang akan diberi bukaan serta bagian mana yang 

menjadi dinding luar bangunan.  

Posisi dari core tersebut dapat di kelompokkan atas tiga alternatif 

yaitu : 

  Center core 

 Double core 

 Single-side core 

 

 

Gambar 37. System penempatan  core 

Pada daerah tropis, posisi core akan lebih baik bila 

ditempatkan pada sisi bangunan yang akan banyak menerima panas 

yaitu pada sisi timur dan barat bangunan. Double-core yang 

ditempatkan masing – masing pada sisi timur dan barat mempunyai 

beberapa keuntungan seperti: 

 Tersedianya zona penyangga panas ( Buffer zone ). 

 Insulasi ruang internal 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimalnya penggunaan air-

conditioning banyak dipengaruhi konfigurasi double-core pada 

bangunan tersebut yaitu core yang ditempatkan pada sisi timur dan 

barat sementara posisi bukaan atau jendela berada pada posisi utara 

dan selatan 

 Letak core 

Perencanaan gedung kampus STIPAS letak core terletak 

ditengah bangunan, sehingga membagi dua sama besar lantai 

bangunan, sekaligus core merupakan pemisah yang permanen.  

   Dimensi core  

Core bangunan gedung kampus STIPAS menghabiskan 

seperempat bagian dari pada luas lantainya. Hal ini disebabkan 

oleh karena berbagai ragam fungsi sarana transportasi dan 

sarana keamanan bangunan lainnya diletakkan dalam ruang 

core ini. 

   Fungsi core 

Fungsi core yaitu untuk elemen struktural dan tempat dimana 

sarana sirkulasi vertikal diletakan bersama dengan sarana 

service lainnya. Fungsi core secara umum dapat dinyatakan 

sebagai menunjang fungsi bangunan itu seluruhnya. 

 

 

 

Gambar 38. Penepatan double-core terhadap 

sunpath dan Periphery placement pada kedua 

core 

Lift Lobby, tangga dan toilet sebaiknya diberi ventilasi alamiah 

serta mempunyai view ke arah luar, hal ini berarti posisi tersebut 
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harus berada pada bagian tepi ruangan. Penempatan pada bagian 

tepi ini (periphery placement) akan dapat bergunan : 

 Mengurangi penggunaan ventilasi mekanik 

 Pengurangan penggunaan pencahayaan buatan 

 Mengurangi kebutuhan saluran tekanan udara mekanik 

(mechanical pressurization duct) untuk pengaman kebakaran. 

Secara estetik, dapat masuknya cahaya matahari serta adanya 

view ke arah luar bangunan, di mana hal ini tidak mungkin 

didapat pada bangunan yang menggunakan center-core system. 

 Kolom struktur  

Digunakan untuk memikul beban secara langsung baik beban 

vertikal maupun beban horisontal dan disalurkan ke dalam tanah 

Dimensi kolom struktur ditentukan oleh : 

o Besarnya beban yang diterima. 

o Tinggi kolom per lantai 

o Jarak antar kolom ditentukan oleh modul dasar material. 

o Tinggi kolom struktur  3,50 sampai dengan 4,00 meter. 

 Kolom Partisi 

Digunakan untuk mengikat dinding bangunan atau dinding penyekat  

 Balok 

o Balok induk ( balok struktur ). 

Dihitung agar sesuai lebar bentangan dan mampu memikul 

beban. 

Tebal balok: 1/5-1/ 10 ( beton bertulang ). 

o Balok anak  

Dihitung agar dimensi balok mampu stabil dalam menyalurkan 

gaya. 

o Material balok dari beton bertulang. 

 

 

 

 



110 
 

 Dinding / Partisi 

Material dinding/partisi: Bata, kaca. 

Dimensi:  

o Tebal kaca:  5 mm. 

o Tebal bata:  17 cm. 

 

 

 

 

 

Gambar 39. Material dinding. 

4.7.3. Upper Struktur 

Fungsi atap :  

 Melindungi bangunan dari air, angin, dan panas.  

 Menyalurkan air hujan.  

Material penutup atap : 

 Material alami ( lokal ), seperti: sirap, alang- alang dan ijuk. 

 Material pabrikasi seperti : Asbes, ondeline, genteng dan lain- 

lain. 

 

 

 

 

              Atap Plat  Lipat             Atap Pelana                    Atap Prisma 

Gambar 40. Material penutup atap. 
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 Struktur Plat, Rangka baja, Cangkang dan struktur rangka 

 

 

 

 

                          Struktur Plat              Struktur Rangka       Struktur Cangkang 

Gambar 41. Material rangka ruang. 

Material penutup atap yang dipakai pada kampus STIPAS santo 

Paulus Kewapante, yaitu Kombinasi atap pelana dan Struktur yang 

dipakai untuk material atap dan kuda – kuda, yaitu: Struktur plat 

beton, rangka dan  kuda – kuda  baja. 
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