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Std. Perancangan Arsitektur VI 

 

S e m e s t e r   G enap  TA.  2 0 2 1 / 2 0 2 2 

Oleh Dr. Ina Triesna Budiani, MT & Sari Desi M.I Simbolon ST, MT 

 

 

M O D U L   I 

PENGUMPULAN DATA/IDENTIFIKASI MASALAH 

CPMK MK STUPA- 6 

1. Mampu merancang bangunan tunggal, berfungsi majemuk, dan memiliki struktur 

bentang lebar, dalam konteks lingkungan kota berdasarkan tema atau falsafah yang 

telah ditentukan. 

2. Mampu menerapkan teori-teori arsitektur 

a) Prinsip metode perancangan arsitektur 

b) Prinsip penataan bentuk: axis, simetri, hirarki, irama, datum, transformasi 

c) Prinsip-prinsip organisasi ruang 

d) perancangan tapak 

e) Prinsip-prinsip struktur bangunan bentang lebar 

3. Mampu menyajikan rancangan bangunan dalam format gambar pra rancangan 

(preliminary design) berupa: 

a) Sketsa ide rancangan/skematik desain. 

b) Gambar ground plan, site plan, denah, tampak, potongan, dan detail arsitektur di 

tahap pengembangan rancangan. 

 

URAIAN SINGKAT: 

Dalam sebuah metode perancangan dimana terdapat tahapan-tahapan kerja atau 

perancangan yang digunakan untuk merancang sebuah objek rancangan. Dalam melakukan 

perancangan, metode perancangan dibutuhkan untuk memudahkan perancang dalam 

merancang mengembangkan rancangannnya. Tahapan- tahapan pada metode rancangan 

mulai dari mencari ide rancangan kemudian mencari permasalahan dan tujuan dari 

rancangan tersebut. Tahapan selanjutnya setelah mengetahui permasalah dan tujuannya 

kemudian melakukan pengumpulan data baik data primer maupun sekunder. Apabila data-

data sudah lengkap maka dilanjutkan dengan melakukan tahapan analisis data perancangan. 

Dalam tahap ini hasil akhir berupa konsep rancangan dan kemudian bisa melanjutkan untuk 

konsep. 

 

Pengumpulan data merupakan tahapan metode perancangan yang sangat penting, karena 

perancangan akan berjalan lancar apabila data-data yang diperlukan sudah ada dan 

lengkap. Data yang dianalisis untuk perancangan umumnya ada dua macam, yaitu data 

primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data primer dan data sekunder, digunakan 

metode yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data Primer Merupakan data yang diperoleh melalui proses pengambilan data secara 

langsung pada lokasi, dengan cara sebagai berikut:  
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a. Metode Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan dan pencatatan sistematis mengenai hal-hal penting terhadap obyek 

serta pengamatan terhadap masalah-masalah yang ada secara langsung. Dengan 

adanya survei lapangan didapat data-data yang sistematis melalui kontak langsung 

dengan masyarakat yang ada di sekitar tapak, yaitu dengan melakukan indentifikasi 

karakter-karakter masyarakat guna mengetahui kedudukannya terhadap bangunan.  

b. Pelaksanaan survei ini dilaksanakn secara langsung. Survei ini berfungsi untuk 

mendapatkan data berupa kondisi alam dan kondisi fisik kawasan perancangan dan 

pengamatan aktivitas, dokumentasi gambar dengan menggunakan  kamera. 

c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil 

gambar dari obyek yang diteliti. Pengambilan gambar obyek dilakukan dengan 

menggunakan kamera atau dengan sketsa gambar. Metode ini dilakukan untuk 

memperkuat metode sebelumnya, yaitu metode observasi, agar lebih memperjelas 

data-data yang akan digunakan dalam analisis. 

 

2. Data Sekunder Yaitu data atau informasi yang berkaitan langsung dengan obyek 

perancangan tapi sangat mendukung program perancangan, meliputi: 

Studi pustaka/studi literatur Metode pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan 

menggunakan atau mengambil dari buku-buku dan internet sebagai sumber bacaan dan 

referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh dari studi 

pustaka ini, baik dari teori, pendapat ahli, serta peraturan dan kebijakan pemerintah menjadi 

dasar perencanaan sehingga dapat memperdalam analisa. 

Data yang diperoleh dari penelusuran literatur bersumber dari data internet, buku, 

majalah, brosur/pamflet, film dokumenter dan aturan kebijakan pemerintah. Data ini meliputi:  

a. Data atau literatur tentang kawasan dan tapak yang terpilih berupa peta wilayah, 

peruntukan lahan, potensi tapak, pemasalahan/persoalan tapak, fitur tapak dan tanda 

bahaya/limitasi. Data ini selanjutnya digunakan untuk menganalisis kawasan tapak. 

b.  Literatur tentang jenis bangunan yang diambil.  

c. Literatur mengenai tema bentuk: 

Studi Komparasi Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai tema sejenis 

yang ada. Dalam pengumpulan data dan pengolahan data, data sekunder diperoleh tanpa 

pengamatan langsung tetapi menunjang proses kajian terhadap permasalahan. Data-data 

tersebut diolah dan dianalisa. Pengumpulan data kondisi eksisting terhadap unsur-unsur yang 

ada di tapak, berikut interaksinya sehingga memunculkan masalah yang lebih spesifik. Evaluasi 

dilakukan melalui tahap informasi kondisi tapak, daya dukung tapak dan lingkungan berikut 

potensinya. 

 

Identifikasi masalah diperoleh dari pencarian ide atau gagasan. Dalam pencarian ide 

atau gagasan perancangan ini terdapat terdapat beberapa permasalahan terhadap site 

sehingga identifikasi masalah pada rancangan bangunan tersebut meliputi : 

1. Pencarian ide atau gagasan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang 

ada. 

2. Mengidentifikasi masalah yang ada dengan mempertimbangkan tema, konsep 

serta kajian teoritis. 

3. Mengembangkan ide atau gagasan perancangan dengan menggunakan dan 

mempertimbangkan data-data yang terkait dengan rancangan. 
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LANGKAH KERJA 

1. Mahasiswa melakukan studi awal (literature dan observasi). 

2. Mahasiswa melakukan survey lokasi yang dipilih 

3. Mahasiswa melakukan tinjauan teoritis terhadap lokasi yang terpilih 

4. Mahasiswa melakukan tinjauan teoritis tema rancangan  

5. Mahasiswa melakuakan tinjauan teoritis terhadap studi banding fungsi sejenis 

6. Tugas dilakukan mandiri 

7. Hasil pengumpulan data-data dibuat pada kertas yang berbeda di kertas ukuran bebas 

dengan teknik komputer. 

8. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut dikumpul paling lambat Sabtu 19 Maret 2022  

format Bebas. Dengan nama file : M1_Nama_NPM..Pdf dikumpulkan di Elearning UMA MK 

STUPA-6 

 

Contoh : 

 
 

 

*** 
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Std. Perancangan Arsitektur VI 

ARSITEKTUR BENTANG LEBAR 

S e m e s t e r   G enap  TA.  2 0 2 1 / 2 0 2 2 

Oleh Dr.Ir. Ina Triesna Budiani, MT & Sari Desi M.I Simbolon ST, MT 

 

 

M O D U L   II 

ANALISIS TAPAK 

 

CPMK : 

1. Mampu merancang bangunan tunggal, berfungsi majemuk, dan memiliki struktur 

bentang lebar, dalam konteks lingkungan kota berdasarkan tema atau falsafah yang 

telah ditentukan. 

2. Mampu menerapkan teori-teori arsitektur 

c) Prinsip metode perancangan arsitektur 

d) Prinsip penataan bentuk: axis, simetri, hirarki, irama, datum, transformasi 

e) Prinsip-prinsip organisasi ruang 

f) perancangan tapak 

g) Prinsip-prinsip struktur bangunan bentang lebar 

3. Mampu menyajikan rancangan bangunan dalam format gambar pra rancangan 

(preliminary design) berupa: 

h) Sketsa ide rancangan/skematik desain. 

i) Gambar ground plan, site plan, denah, tampak, potongan, dan detail arsitektur di 

tahap pengembangan rancangan. 

 

URAIAN SINGKAT: 

Dalam sebuah metode perancangan dimana terdapat tahapan-tahapan kerja atau 

perancangan yang digunakan untuk merancang sebuah objek rancangan. Dalam melakukan 

perancangan, metode perancangan dibutuhkan untuk memudahkan perancang dalam 

merancang mengembangkan rancangannnya. Tahapan- tahapan pada metode rancangan 

mulai dari mencari ide rancangan kemudian mencari permasalahan dan tujuan dari 

rancangan tersebut.  

Tahapan selanjutnya setelah mengetahui permasalah dan tujuannya kemudian melakukan 

pengumpulan data baik data primer maupun sekunder. Apabila data-data sudah lengkap 

maka dilanjutkan dengan melakukan tahapan analisis data perancangan. Dalam tahap ini 

hasil akhir berupa konsep rancangan dan kemudian bisa melanjutkan untuk konsep.  
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Analisis tapak merupakan analisis yang digunakan dalam suatu perancangan non fisik dan 

digunakan juga untuk merumuskan program ruang berdasarkan karakteristik aktifitas pengguna 

dan aktivitas ruang.  

Dalam perancangan arsitektur, analisis tapak merupakan tahap penilaian atau evaluasi mulai 

dari kondisi fisik, kondisi non fisik hingga standard peraturan kebijakan. Kemudian menghasilkan 

analisis eksternal dan internal yang meliputi komponen desain berupa problem, limitasi, potensi 

fisik dan non fisik. Sehingga dapat merencanakan fisik, fasilitas dan fungsi bangunan yang akan 

dirancang. Analisis tapak mengarah pada faktor pengguna, faktor lingkungan alamiah, faktor 

lingkungan binaan dan faktor sosial budaya hingga lingkungan sekitar.  

Analisis tapak dalam perancangan suatu kawasan terdiri dari: 

1. Analisis Lokasi dan Luasan Tapak 

Analisis Lokasi dab Luasan Tapak digunakan untuk mengetahui dimana 

Area/Tapak/Lahan/Site yang sesuai dengan fungsi bangunan dan mengetahui Luasannya. 

2. Analisis Aksessibility Ke Tapak 

Analisis Aksessibility Ke Tapak untuk mengetahui pencapaian dari Pusat Kota terdekat 

untuk menuju ke Tapak melalui kendaraan pribadi maupun kendaraan umum berdasarkan 

km/jam 

3. Analisisis Batasan dan Karakteristik Tapak 

Analisis Batasan Tapak dan Karakteristik tapak untuk mengetahui apa yang menjadi 

batasan langsung tapak yang dapat memberikan dampak ke tapak dimana hanya 

dipisahkan oleh jalan,parit kota ataupun pagar serta ciri khas/ nilai lebih dari Tapak sehingga 

dapat memberikan nilai Kualitas dari tapak. 

4. Analisis Tautan Wilayah/Eksisting 

Analisis tautan wilayah digunakan untuk mengetahui keterkiatan atau hubungan 

kawasan yang satu dengan lainnya pada site sehingga dapat mengetahui 

keberadaan site tersebut. 

5. Analisis Topografi 

Analisis topografi digunakan untuk mengetahui besar dari kelerengan ataupun 

ketinggian dari suatu kawasan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan fungsi kawasan dengan peletakan daerah yang akan dibangun. 

6. Analisis Lingkungan  

Analisis lingkungan digunakan untuk mengatahui perkembangan kondisi fisik yang  

dan biotik yang ada di dalam site. 

7. Analisis Sirkulasi/Akses tapak 

Analisis aksesibilitas digunakan untuk mengetahui akses keluar masuk dalam 

kawasan site maupun menghubungkan site yang satu dengan site lainnya. Dalam analisis 

aksesibilitas terdapat golongan aksesibilitas tinggi, sedang, dan rendah. 

8. Analisis Kebisingan 

Analisis kebisingan digunakan untuk mengetahui seberapa besar intensitas suara 

yang sesuai dengan batas yang ditentukan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan untuk 

tingkat kebisingannya. Dalam analisis kebisingan juga terdapat 3 (tiga) klasifikasi kebisingan, 

yaitu kebisingan tinggi, sedang, dan rendah. 
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9. Analisis Vegetasi 

Analisis vegetasi digunakan untuk mengetahui kesesuaian jenis tanaman yang tepat 

dan dapat dikembangkan pada kawasan yang ada dalam site sebagai pendukung seperti 

penunjuk arah dan pengurang polusi. 

10. Analisis View Tapak 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui cara dalam mengamati suatu site dari sisi 

pengamat (view to site) untuk memberi pandangan untuk luar site (view from site). 

11. Analisis Iklim (klimatologi) dan Lintasan Matahari (orientasi) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui letak dari suatu bangunan yang dapat 

disesuaikan dengan lintasan matahari dan arah angin. 

12. Analisis Drainase Tapak  

Analisis drainase ini digunakan untuk mengetahui sistem aliran air yang ada dalam 

kawasan pada suatu site. 

 

LANGKAH KERJA 

 

1. Mahasiswa melakukan Analisa Tapak terhadap lokasi yang terpilih 

2. Hasil pengumpulan hasil analisa tapak dibuat pada kertas yang berbeda di kertas ukuran 

A3 dengan teknik manual/komputer. 

3. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut dikumpul paling lambat  Sabtu 26 Maret 

2022 jam 22.00 Wib format PdF. Dengan nama file : M2_Nama_NPM_….pdf 

 

CONTOH: 

 
 

 

*** 
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Std. Perancangan Arsitektur VI 

ARSITEKTUR BENTANG LEBAR 

S e m e s t e r   G enap  TA.  2 0 2 1 / 2 0 2 2 

Oleh Dr.Ir. Ina Triesna Budiani, MT & Sari Desi M.I Simbolon ST, MT 

 

 

M O D U L   III 

Regulasi Bangunan,Tatanan Massa Bangunan dan Bentuk Dasar Bangunan 

 

CPMK MK STUPA- 6 

1. Mampu merancang bangunan tunggal, berfungsi majemuk, dan memiliki struktur 

bentang lebar, dalam konteks lingkungan kota berdasarkan tema atau falsafah yang 

telah ditentukan. 

2. Mampu menerapkan teori-teori arsitektur 

a) Prinsip metode perancangan arsitektur 

b) Prinsip penataan bentuk: axis, simetri, hirarki, irama, datum, transformasi 

c) Prinsip-prinsip organisasi ruang 

d) perancangan tapak 

e) Prinsip-prinsip struktur bangunan bentang lebar. 

3.Mampu menyajikan rancangan bangunan dalam format gambar pra rancangan 

(preliminary design) berupa: 

j) Sketsa ide rancangan/skematik desain. 

k) Gambar ground plan, site plan, denah, tampak, potongan, dan detail arsitektur di 

tahap pengembangan rancangan. 

 

URAIAN SINGKAT  : 

Regulasi/Kebijakan Tatanan Massa 

Hal ini menyangkut Peraturan Pemerintah Kota/Daerah terkait Garis sepadan Bangunan 

(GSB) ,Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang wajib ada. 

Tatanan Massa/Zona(Zonning) 

Tatanan massa adalah perletakan massa bangunan majemuk pada suatu site,yang ditata 

berdasarkan zona dan tuntutan lain yang menunjang Tata letak massa bangunan ini 

disamping berdasarkan zonasi, juga harus dibuat berdasarkan alur sirkulasi yang saling 

terkait. Massa sebagai elemen site dapat tersusun dari massa berbentuk bangunan dan 

vegetasi;   kedua – duanya baik secara individual maupun kelompok menjadi unsur 

pembentuk ruang out door.Tata letak massa bangunan ini disamping berdasarkan zonasi, 

juga harus dibuat berdasarkan alur sirkulasi yang saling terkait. Massa sebagai elemen tapak 

dapat tersusun dari massa berbentuk bangunan. Berikut ini mengkategorikan bentuk-bentuk 

dengan penambahan menurut sifat hubungan yang muncul diantara bentuk-bentuk 

komponennya sebaik konfigurasi keseluruhannya. 
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Konfigurasi Bentuk Massa terdiri atas:  

a. Bentuk Terpusat 

Terdiri dari sejumlah bentuk sekunder yang mengelilingi satu bentuk dominant 

yang berada tepat di pusatnya. Bentuk-bentuk terpusat menuntut adanaya dominasi 

secara visual dalam keteratuan geometris, bentuk yang harus ditempatkan terpusat, 

misalnya seperti bola, kerucut, ataupun silinder. Oleh karena sifatnya yang terpusat, 

bentuk-bentuk tersebut sangat ideal sebagai struktur yang berdiri sendiri, dikelilingi oleh 

lingkunganya, mendominasi sebuah titik didalam ruang, atau menempati pusat suatu 

bidang tertentu.  

b. Bentuk Linier 

Terdiri atas bentuk-bentuk yang diatur berangkaian pada sebuah baris. Bentuk 

garis lurus atau linier dapat diperoleh dari perubahan secara proposional dalam dimensi 

suatu bentuk atau melalui pengaturan sederet bentuk-bentuk sepanjang garis. Dalam 

kasus tersebut deretan bentuk dapat berupa pengulangan atau memiliki sifat serupa 

dan diorganisir oleh unsur lain yang terpisah dan lain sama sekali seperti sebuah dinding 

atau jalan. 

c. Bentuk Radial 

Merupakan suatu komposisi dari bentuk-bentuk linier yang berkembang kearah 

luar dari bentuk terpusat dalam arah radial. Suatu bentuk radial terdiri dari atas bentuk-

bentuk linier yang berkembang dari suatu unsure inti terpusat kearah luar menurut jari-

jarinya. Bentuk ini menggabungkan aspek-aspek pusat dan linier menjadi satu komposisi. 

Inti tersebut dapat dipergunakan baik sebagai symbol ataupun sebagai pusat 

fungsional seluruh organisasi. Posisinya yang terpusat dapat dipertegas dengan suatu 

bentuk visual dominant, atau dapat digabungkan dan menjadi bagian dari lengan-

lengan radialnya. 

d. Bentuk Cluster 

Sekumpulan bentuk-bentuk yang tergabung bersama-sama karena saling 

berdekatan atau saling memberikan kesamaan sifat visual. Jika organisasi terpusat 

memiliki dasar geometric yang kuat dalam penataan bentuk-bentunya, maka 

organisasi kelompok dibentuk berdasarkan persyaratan fungsional seperti ukuran, wujud 

ataupun jarak letak. Walaupun tidak memiliki aturan deometrik dan sifat introvert bentuk 

perpusat organisasi kelompok cukup fleksibel dalam memadukan bermacam-macam 

wujud, ukuran, dan orientasi ke dalam strukturnya. 

e. Bentuk Grid 

Merupakan bentuk-bentuk modular yang dihubungkan dan diatur oleh grid-grid 

tiga dimensi. Grid adalah suatu system perpotongan dua garis-garis sejajar atau lebih 

yang berjarak teratur. Grid membentuk suatu pola geometrik dari titik-titik yang berjarak 

teratur pada perpotongan garis-garis grid dan bidang-bidang beraturan yang dibentuk 

oleh garis-garis grid itu sendiri. 

Kontur,  

Apabila bangunan harus ditempatkan di daerah tapak yang cukup curam, maka 

bangunan tersebut berfungsi sebagai dinding penahan. Dengan menelaah berbagai 

penampang topografi maka dapatlah ditentukan apakah lebih baik mengelompokkan 

bangunan sepanjang sisi jalan masuk, dan menjadikan sebagian besar lereng untuk 

dijadikan halaman di taman, atau memusatkan semua daerah halaman hanya pada 

satu sisi pada setiap baris, sehingga menyisakan hanya sedikit ruang untuk jalan masuk 

pada sisi lainnya. Upaya melawan topografi bukanlah suatu kebiasaan yang baik akan 
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tetapi banyak rencana yang membuktikan kecenderungan ini. Ubah sifat khas yang 

mendasar dari lahan, namun ide dasar adalah menyesuaikan perencanaan dengan 

kontur. Akan tetapi, ini hanya merupakan prinsip umum dan bukan sesuatu yang harus 

diikuti sepenuhnya. 

Orientasi,  

Penempatan bangunan pada tapaknya atau kaitannya terhadap bangunan 

lain sangat penting. Apabila diletakan dengan baik, maka bangunan akan mencapai 

keserasian dengan topografinya. Penataan bangunan yang sesuai dengan 

topografinya akan mengurangi pekerjaan pelandaian, memperkecil biaya konstruksi 

awal dan meniadakan masalah drainase yang berlanjut.  

Orientasi bangunan terhadap matahari, angin dan pemandangan merupakan 

pertimbangan mendasar. Dalam banyak keadaan, kita ingin berlindung dari teriknya 

sinar matahari dari arah barat dan memperoleh sinar matahari dari arah timur. 

Pemanfaatan angin sejuk akan mengurangi atau meniadakan kebutuhan penyejukan 

hawa buatan.  

Menurut Setyo Soetiadji (Soetiadji S, 1986) orientasi adalah suatu posisi relatif suatu 

bentuk terhadap bidang dasar, arah mata angin, atau terhadap pandangan seseorang 

yang melihatnya. Dengan berorientasi dan kemudian mengadaptasikan situasi dan 

kondisi setempat, bangunan kita akan menjadi milik lingkungan. 

Akibat dari adanya pengaruh orientasi terhadap sesuatu, menyebabkan 

bangunan harus dapat mengantisipasi hal-hal negatif yang berkaitan dengan masalah 

fisika bangunan antara lain masalah thermal, tampias air hujan, silau dan lain 

sebagainya. 

 

Bentuk Bangunan 

Bentuk merupakan sebuah istilah inklusif yang memiliki beberapa pengertian. 

Dalam seni dan perancangan, istilah bentuk seringkali dipergunakan untuk 

menggambarkan struktur formal sebuah pekerjaan yaitu cara dalam menyusun dan 

mengkoordinasi unsur-unsur dan bagian-bagian dari suatu komposisi untuk 

menghasilkan suatu gambaran nyata. Bentuk dapat dihubungkan baik dengan struktur 

internal maupun garis eksternal serta prinsip yang memberikan kesatuan secara 

menyeluruh. 

1. Bentuk Beraturan 

Bentuk beraturan adalah bentuk-bentuk yang berhubungan satu sama lain dan 

tersusun secara rapi dan konsisten. Pada umumnya bentuk-bentuk tersebut 

bersifat stabil dan simetris terhadap satu sumbu atau lebih. Bola, silinder, kerucut, 

kubus, dan piramida merupakan contoh utama bentuk-bentuk beraturan. 

2. Bentuk Tak Beraturan 

Bentuk tak beraturan adalah bentuk yang bagian-bagiannya tidak serupa dan 

hubungan antar bagiannya tidak konsisten.Pada umumnya bentuk ini tidak 

simetris dan lebih dinamis dibandingkan bentuk beraturan. 
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Struktur bangunan bentang lebar adalah salah satu bagian dari struktur 

bangunan yang juga digunakan di Indonesia. Jenis struktur ini memiliki ciri khusus yaitu 

pada area yang digunakan berbentuk ruang tanpa sekat. Bangunan tersebut umumnya 

dipakai sebagai tempat pertunjukan, lapangan olahraga atau bahkan gedung 

serbaguna. Jenis bangunan ini sendiri umumnya digunakan sebagai bangunan untuk 

berbagai kegiatan yang memerlukan ruangan bebas kolom yang sangat besar. Sebuah 

bangunan dengan bentang lebar yang tampak kaku, tentu kurang nyaman dipandang 

mata. Nah, agar bangunan tersebut tidak hanya mampu memikul beban bangunan, 

bangunan tersebut perlu diberi beberapa nilai estetika.Yang paling mudah dan 

mencolok adalah atap struktur bangunan bentang lebar. 

LANGKAH KERJA 

 

1. Mahasiswa melakukan tinjauan teoritis terhadap Regulasi Bangunan serta 

Peletakan Massa Bangunan dan Bentuk dasar Bangunan Bentang Lebar yang 

terpilih 

2. Mahasiswa melakukan analisis Bentuk Dasar Bangunan dan Transformasi bentuk 

bangunan, berdasarkan tatanan massa, orientasi, kontur, bentuk. 

3. Hasil pengumpulan hasil analisa tapak dibuat pada kertas yang berbeda di kertas 

ukuran A3 dengan teknik manual/komputer. 

4. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut dikumpul paling lambat Selasa 5 

April 2022 format PdF. Dengan nama file : M3_Nama_NPM_….pdf 

CONTOH: 

 

 

*** 
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Std. Perancangan Arsitektur VI 

ARSITEKTUR BENTANG LEBAR 

S e m e s t e r   G enap  TA.  2 0 2 1 / 2 0 2 2 

Oleh Dr.Ir. Ina Triesna Budiani, MT & Sari Desi M.I Simbolon ST, MT 

 

 

M O D U L   IV. 

PROGRAM DAN BESARAN RUANG 

 

CPMK MK STUPA- 6 

1. Mampu merancang bangunan tunggal, berfungsi majemuk, dan memiliki 

struktur bentang lebar, dalam konteks lingkungan kota berdasarkan tema atau 

falsafah yang telah ditentukan. 

2. Mampu menerapkan teori-teori arsitektur 

a) Prinsip metode perancangan arsitektur 

b) Prinsip penataan bentuk: axis, simetri, hirarki, irama, datum, 

transformasi 

c) Prinsip-prinsip organisasi ruang 

d) perancangan tapak 

e) Prinsip-prinsip struktur bangunan bentang lebar. 

3.Mampu menyajikan rancangan bangunan dalam format gambar pra rancangan 

(preliminary design) berupa: 

a. Sketsa ide rancangan/skematik desain. 

b. Gambar ground plan, site plan, denah, tampak, potongan, dan detail arsitektur 

di tahap pengembangan rancangan. 

 

URAIAN SINGKAT  : 

A. Program Ruang 

Pemrograman dalam arsitektur dapat dikatakan sebagai proses menggali fakta-fakta 

hingga menetapkan kebutuhan-kebutuhan pengguna. Didalam proses ini terdapat 

sejumlah pertimbangan-pertimbangan seperti fungsi (ruang termasuk didalamnya), 

bentuk, ekonomi hingga waktu (Pena,William, 1977) Berbicara mengenai pertimbangan 

fungsi, berarti secara tidak langsung berkenaan dengan masalah ruang. Maka program 

ruang pada dasarnya adalah menetapkan kebutuhan ruang yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan pengguna.  

Tahapan Pemrograman ruang berturut-turut adalah : 

1. Menetapkan Kebutuhan Ruang 

2. Menetapkan Besaran Ruang 

3. Menetapkan Pola Hubungan Ruang 

4. Menetapkan Zoning/pengelompokkan Fungsi Ruang 

5. Menetapkan Kualitas Ruang 
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Kebutuhan ruang menetapkan macam fungsi ruang yang dibutuhkan untuk memenuhi 

tuntutan dan kebutuhan klien. Tahapan-tahapan menetapkan kebutuhan ruang 

adalah :  

1. Menetapkan Pelaku 

2. Menetapkan Jenis Pelaku 

3. Menetapkan Jumlah Pelaku 

4. Menetapkan Aktifitas Pelaku yang Akan Diakomodir 

5. Pengelompokan Pola Aktivitas yang seragam 

6. Menetapkan Kebutuhan Ruang 

 

Tahap paling awal dari proses menetapkan kebutuhan ruang adalah penetapan akan 

pelaku. Pelaku dapat dibagi dalam dua jenis yaitu : 

a. Pelaku internal (privat) Pelaku internal/privat adalah pelaku individu maupun 

kelompok yang berhubungan langsung dengan aktifitas, pemilikan serta 

pengelolaan suatu ruang. Kelompok ini pula yang secara legalitas formal berhak 

menggunakan ruangan tersebut. Pelaku internal/privat inipun dapat dibagi atas 

hirarki/tingkatan privasinya, dari suatu tingkat privasi rendah hingga tinggi.  

b. Pelaku eksternal (publik) Pelaku eksternal/publik adalah pelaku individu maupun 

kelompok yang berhubungan langsung dengan aktifitas suatu ruang, namun tidak 

secara langsung berhubungan dengan kepemilikan maupun pengelolaan ruang 

tersebut.  

 

Penetapan pelaku mengandung makna bahwa hanya pelaku-pelaku inilah yang 

nantinya akan menggunakan ruang yang direncana. Jenis pelaku, disisi lain adalah 

penggolongan pelaku-pelaku yang telah ditetapkan dalam dua kelompok 

(internal/privat dan eksternal/publik) yang telah disebutkan diatas. Selain itu, jumlah 

masing-masing pelakupun harus pula ditetapkan, karena akan mempengaruhi besar 

area ruang yang akan direncanakan. 

 

Pola aktifitas adalah seluruh kegiatan pelaku dalam satu waktu (hari, minggu, bulan, 

tahun dst.) yang memiliki suatu keteraturan di dalam ruang yang direncana. pola 

aktifitas ini dapat dirumuskan melalui pembuatan skenario aktifitas pelaku yang mungkin 

terjadi. Skenario aktifitas dapat dilakukan melalui kegiatan pengamatan (observasi) 

terhadap aktifitas-aktifitas pelaku yang ada pada ruang yang akan direncanakan atau 

dengan mengamati pola aktifitas pada ruang dengan fungsi yang serupa dengan 

ruang yang akan direncana. 

 

Tahapan berikutnya setelah pola aktifitas didapatkan, adalah mengelompokkan pola-

pola yang memiliki kesamaan. Perlu untuk dicermati adalah pola-pola yang 

membutuhkan suatu ruang khusus dan yang dapat digabungkan dengan ruang 

lainnya. Hal ini sangat penting karena tidak seluruh pola aktifitas menuntut suatu ruang 

yang mandiri. 

 

Tahap akhir dari proses ini adalah dengan menetapkan ruang-ruang yang dibutuhkan. 

Mengingat bahwa terdapat pola-pola aktifitas yang serupa namun tidak diakomodir 

dalam sebuah ruangan, maka perlu pula dicatatkan akan jumlah ruang yang akan 
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dibuat. Untuk memudahkan proses menetapkan kebutuhan ruang ini, dapat dibuat 

sebuah tabel yang menggambarkan seluruh data yang telah didapatkan. 

 

B. Besaran Ruang 

 

Pada dasarnya ruang adalah tempat aktifitas manusia, oleh karena itu untuk dapat 

menghitung besaran suatu ruang, terdapat sejumlah pertimbangan.  

Pertimbangan-pertimbangan dalam menghitung besarnya suatu ruang adalah :  

a. Pelaku (menyangkut besaran antropormorfik dan jumlah pelaku)  

b. Aktifitas (jenis ,karakteristik dan macam aktifitas) 

c. Furniture (peralatan yang mendukung suatu aktifitas) 

 

Pelaku dalam hal ini adalah orang atau sekelompok orang yang akan beraktifitas dan 

menggunakan suatu ruangan. Besaran pelaku dapat diprediksikan besarnya dengan 

melihat besaran antropomorfik dan jumlah pelaku yang akan menggunakan suatu 

ruang.  

 

Besaran antropomorfik menunjuk pada besaran tubuh seorang pelaku. Besaran ini 

dapat berbeda untuk satu orang terhadap lainnya. Namun untuk dapat memudahkan 

perhitungan, umumnya dapat digunakan standar besaran antropomorfik yang telah 

distandarisasikan. Besaran ini dapat mengacu pada besaran antropomorfik yang pada 

buku Data Arsitektur (standar Eropa) ataupun Time Saver Standart (Standar Amerika). 

Pada besaran antropomorfik ini, dapat dilihat luasan area seorang pelaku pada kondisi 

berdiri, berjalan, duduk hingga tidur.  

 

Jumlah Pelaku umumnya dapat diperhitungkan dengan membandingkan jumlah 

pelaku suatu ruang dengan ruang lainnya yang memiliki fungsi dan aktifitas yang serupa. 

Selain itu jumlah pelaku dapat pula dihitung besarnya melalui suatu prediksi aktifitas 

ruang kedepan (lihat penjelasan mengenai pola aktifitas pada bagian sebelumnya). 

Proses ini membutuhkan kejelian dan ketelitian di dalam melakukannya. Karena tidak 

jarang suatu ruang ternyata dinyatakan gagal dikarenakan kesalahan perencana 

didalam melakukan prediksi jumlah pelaku. 

 

Aktifitas suatu ruangan berarti seluruh kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan 

tersebut. Jenis aktifitas dapat digolongkan atas 2 macam yaitu aktifitas kelompok dan 

individu. Karakteristik suatu aktifitas terbagi atas aktifitas formal dan informal. Sedangkan 

macam aktifitas dapat berupa aktifitas bekerja, bermain, ibadah, istirahat, dan 

sebagainya.  
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Besar area aktifitas yang dapat ditampung dalam suatu ruang dapat dihitung sebesar 

20 – 30 % dari luas ruang yang digunakan untuk pelaku dan furniture. Dalam nilai ini 

tercakup pula besarnya sirkulasi (pergerakan) yang terjadi dalam ruangan tersebut. Nilai 

20 – 30% ini didasrkan atas efisiensi ruang terhadap faktor ekonomi kontruksi bangunan. 

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa besarnya aktifitas dapat mencapai lebih 

dari nilai 20 – 30% ini. Hal tersebut dapat dikarenakan faktor ekonomi tidak menjadi 

prioritas utamanya. 

 

LANGKAH KERJA 

 

1. Mahasiswa melakukan tinjauan teoritis terhadap analisis bangunan 

2. Mahasiswa membuat konsep program dan besaran ruang dari hasil analisa 

bangunan 

3. Pengumpulan hasil konsep tapak dibuat pada kertas yang berbeda di kertas 

ukuran A3 dengan teknik manual/komputer. 

4. Konsep yang sudah diformat tersebut dikumpul paling lambat Sabtu 18 April 2022 

jam 22.00 Wib  dengan format Pdf. Dengan nama file : M5_Nama_NPM_….pdf 

 

CONTOH: 
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*** 
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Std. Perancangan Arsitektur VI 

ARSITEKTUR BENTANG LEBAR 

S e m e s t e r   G enap  TA.  2 0 2 1 / 2 0 2 2 

Oleh Dr.Ir. Ina Triesna Budiani, MT & Sari Desi M.I Simbolon ST, MT 

 

 

M O D U L   V. 

GROUNDPLAN dan DENAH  

 

CPMK MK STUPA- 6 

1. Mampu merancang bangunan tunggal, berfungsi majemuk, dan memiliki 

struktur bentang lebar, dalam konteks lingkungan kota berdasarkan tema atau 

falsafah yang telah ditentukan. 

2. Mampu menerapkan teori-teori arsitektur 

a) Prinsip metode perancangan arsitektur 

b) Prinsip penataan bentuk: axis, simetri, hirarki, irama, datum, 

transformasi 

c) Prinsip-prinsip organisasi ruang 

d) perancangan tapak 

e) Prinsip-prinsip struktur bangunan bentang lebar. 

3.Mampu menyajikan rancangan bangunan dalam format gambar pra rancangan 

(preliminary design) berupa: 

a. Sketsa ide rancangan/skematik desain. 

b. Gambar ground plan, site plan, denah, tampak, potongan, dan detail arsitektur 

di tahap pengembangan rancangan. 
 

URAIAN SINGKAT  : 

Gambar teknik merupakan suatu gambar yang dijadikan media komunikasi seorang ahli 

teknik dalam membuat dan merancang sebuah desain atau produk. 

Dalam sebuah gambar teknik dibutuhkan kejelasan dari hal-hal teknis yang dimaksud 

agar dapat meneruskan keterangan yang dimaksud didalamnya secara tepat dan 

akurat sehingga gambar yang dibuat dapat dipahami dengan jelas. 

 

Setiap keterangan harus diwakili oleh lambang-lambangnya masing-masing sehingga 

membutuhkan ketrampilan yang baik dalam membuat suatu gambar teknik.  

Gambar teknik juga memuat informasi-informasi teknis suatu bangunan dengan lebih 

mendetail, misalnya material yang dipakai, konstruksi sambungan, posisi kolom-

balok, plumbing (perpipaan), kelistrikan, dsb. Gambar seperti ini dipakai sebagai 

pedoman pelaksanaan pembangunan di lapangan. Karena fungsinya demikian, tidak 



18  

seperti halnya gambar presentasi yang memang mengedepankan keindahan, gambar 

teknik sangat menekankan ketepatan dan kelengkapan gambar.  

GROUNDPLAN (Lantai Dasar) 

Ground Plan adalah konsep gambaran Lantai dasar pada tapak dengan segala fasilitas 

penunjangnya.   

Pada gambar Ground Plan, memperlihatkan ruang dalam dari massa Bangunan pada 

lantai 1 sehingga terlihat pola rancangan tersebut mempengaruhi pola rancangan 

ruang Luar.  

DENAH 

Denah merupakan sebuah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan 

menggambarkan detail lokasi dari suatu tempat. 

Definisi denah lainnya, yakni tampak atas dari suatu bangunan yang terpotong secara 

horizontal minimal berjarak satu meter dari ketinggian 0.00 di mana sebuah bangunan 

dengan bagian atas bangunan tersebut dihilangkan dan denah juga sebagai penunjuk 

atau untuk memisahkan antarruangan yang satu dengan yang lainnya. 

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), denah adalah gambar yang 

menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya; peta atau gambar rancangan (rumah, 

bangunan, dan sebagainya). 

Pengertian denah secara umum adalah sebuah peta dalam ukuran minimalis (kecil) 

yang menggambarkan suatu lokasi, tempat atau bangunan secara spesifik. 

Apabila sebuah bangunan memiliki bentuk melintang, gambar yang diambil dengan 

tampak atas bangunan itu bisa disebut sebagai sebuah denah. 

Fungsi Denah 

Seperti halnya peta, pada dasarnya denah dibuat untuk dapat memudahkan 

penggunanya dalam melacak suatu lokasi. Jika peta memiliki cakupan wilayah yang 

lebih luas, maka denah hanya mencakupi daerah suatu bangunan saja. Fungsi denah 

sendiri mencakupi beberapa fungsi seperti : 

1. Fungsi ruang 

Dalam hal ini, denan berfungsi untuk menunjukkan posisi setiap ruangan yang ada di 

dalam suatu bangunan. Dengan menggunakan denah, seseorang dapat dengan 

mudah mengetahui letak suatu ruangan di dalam sebuah bangunan. 

2. Susunan ruang 

Fungsi denah yang kedua adalah susunan ruang. Hampir sama dengan fungsi yang 

pertama, fungsi susunan ruang pada denah berarti dengan berfungsi untuk 

menunjukkan susunan ruangan yang ada di dalam bangunan. Dengan melihat denah, 

pengguna denah dapat dengan mudah mengetahui letak susunan ruangan yang ada 

di dalam suatu bangunan. 

3. Sirkulasi ruang 
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Fungsi yang ketiga yaitu sirkulasi ruang berhubungan dengan arus keluar masuk pada 

sebuah ruangan. Pengertian denah berdasarkan fungsi ini yaitu berupa gambaran yang 

dapat memudahkan penggunya dalam mobilitas di dalam sebuah gedung ataupun 

bangunan. Pengguna denah akan dengan mudah mengetahui jalan yang paling 

cepat untuk menuju sebuah ruangan di dalam bangunan tertentu. 

4. Dimensi ruang 

Fungsi dimensi ruang berarti denah berguna untuk menunjukkan dimensi ukuran setiap 

ruangan yang ada di dalam sebuah gedung atau bangunan. Dengan memanfaatkan 

fungsi ini, pengguna denah akan lebih mudah mengetahui ukuran setiap ruangan yang 

ada dalam sebuah bangunan. 

5. Letak pintu dan bukaan 

Fungsi selanjutnya dari denah adalah fungsi letak pintu dan bukaan. Fungsi ini berguna 

untuk memudahkan pengguna denah untuk mengetahui letak pintu dan berbagai 

ventilasi lainnya. hal ini akan sangat berguna ketika terjadi berbagai bencana seperti 

kebakaran di dalam sebuah gedung. Dengan memanfaatkan fungsi ini, pengguna 

denah akan lebih mudah dalam mencari pintu ataupun ventilasi yang dapat digunakan 

untuk menyelamatkan diri. 

6. Isi ruang 

Fungsi denah berupa isi ruang berhubungan dengan apa yang ada di dalam setiap 

ruangan yang ada di dalam denah. Dengan memanfaatkan fungsi ini, pengguna 

denah dapat dengan mudah mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam sebuah 

ruangan. Selain itu, pengguna denah juga dapat mengetahui pemilik ataupun 

pengguna dari sebuah ruangan yang ada di dalam bangunan ataupun gedung. 

 

Contoh: Gambar denah terminal bus. 
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Contoh: Gambar denah Bandara/Airport 

BASEMENT 

Basement adalah bagian dari gedung tinggi yang bermanfaat menambah ruang untuk 

memenuhi kualitas konstruksi sampai benar-benar menghadirkan ruang lebih bagi 

keperluan tertentu. 

Struktur dan keberadaan basement yang sudah diketahui banyak orang merangkum 

beberapa fungsi berikut ini bagi sebuah konstruksi bangunan: 

 Memperdalam bagian dasar dari pondasi yang memberikan pengaruh kepada 

kenaikan dari besaran daya dukung ultimit tanah dasar. 

 Memperbesar stabilitas dari konstruksi gedung dalam menghadapi gaya guling 

maupun gaya geser yang berpeluang terjadi. Apabila berat tanah yang digali 

sebanding dengan nilai bangunan di atasnya, tentu tidak akan terjadi penurunan 

bangunan. 

 Sebagai ruangan utilitas dari sebuah bangunan, seperti pemanas air, boiler, kotak 

sekering, tempat parkir, maupun sistem pendingin udara. 

 Menjadi area sistem distribusi listrik maupun titik distribusi dari televisi kabel. 

ISTILAH LAIN: 

Lantai Dasar atau Ground Floor (GF) 

G atau GF biasanya berarti lantai dasar.   

Dalam beberapa kasus, huruf G dapat diganti menjadi nol (0) di Eropa atau satu (1) di 

Amerika. Sebuah “bintang berujung lima” ( ☆ ) sering dimasukkan dalam tombol lantai 

dasar untuk menunjukkan tingkat bangunan pada pintu masuk utama.  
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Lantai Bawah Tanah atau Lower Ground (LG) 

LG biasanya berarti lantai bawah lantai dasar utama. Dalam beberapa kasus, lantai 

bawah bisa lebih dari satu lantai, tetapi biasanya tidak lebih dari lima lantai bawah 

tanah (misalnya LG1 dan LG2). 

Lantai Atas Dasar atau Upper Ground (UG) 

UG berarti tanah atas yang merupakan tambahan “ground” lantai di atas lantai dasar 

utama. Kadang-kadang UG bisa lebih dari satu lantai, tapi biasanya tidak lebih dari 

dua lantai atas (misalnya UG1 dan UG2). 

Lobby (L) 

L atau LB biasanya berarti lobi atau level. Misalnya level atau tingkat 1 ditandai 

sebagai L1 . Pada beberapa bangunan dengan tambahan lobby atau lantai tertentu 

di bawah lantai dasar, biasanya diberi tanda LL (lobby bawah atau lantai bawah).  

Sama seperti “lantai dasar” ( G ), “bintang” (☆) sering dimasukkan dalam tombol lobi 

untuk lift. 

Tingkat “Podium” atau “Parking” (P) 

P dapat mengacu pada parkir (untuk gedung serba guna dengan lantai untuk tempat 

parkir mobil atau garasi parkir), kolam renang (di beberapa hotel), podium (ruang 

rekreasi di perumahan, tetapi dibangun di atas lantai dasar), atau platform (biasanya 

muncul di lantai stasiun kereta).  

Pins tentu sering menemukan lantai parkir biasanya diberi tanda P1, P2, dan seterusnya 

di sejumlah bangunan.  

Level Ektra (A) 

Nomor lantai yang diakhiri dengan A biasanya digunakan untuk menggambarkan 

lantai tambahan atau tingkat terpisah, seperti 3A sebagai lantai ketiga tambahan.  

Ini juga digunakan untuk menggambarkan lantai apartemen. Terkadang, ini dapat 

digunakan untuk menghilangkan nomor lantai yang tidak menguntungkan seperti 

angka 4. 

 

LANGKAH KERJA 

 

1. Mahasiswa melakukan tinjauan teoritis terhadap Gambar Pra Rancangan 

2. Mahasiswa membuat rencana Ground Plan dan Denah dengan 

mempertimbangkan tata cara pra rancangan. 
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3. Pengumpulan hasil gambar dibuat pada kertas yang berbeda di kertas ukuran 

A3 dengan teknik manual/komputer. 

4. Gambar yang sudah diformat tersebut dikumpul paling lambat Sabtu 7 Mei 2022 

Jam 22.00 Wib dengan format Pdf. Dengan nama file : M6_Nama_NPM_….pdf 

 

*** 
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Std. Perancangan Arsitektur VI 

ARSITEKTUR BENTANG LEBAR 

S e m e s t e r   G enap  TA.  2 0 2 1 / 2 0 2 2 

Oleh Dr.Ir. Ina Triesna Budiani, MT & Sari Desi M.I Simbolon ST, MT 

 

 

M O D U L   VI 

TAMPAK BANGUNAN  

 

CPMK MK STUPA- 6 

1. Mampu merancang bangunan tunggal, berfungsi majemuk, dan memiliki 

struktur bentang lebar, dalam konteks lingkungan kota berdasarkan tema atau 

falsafah yang telah ditentukan. 

2. Mampu menerapkan teori-teori arsitektur 

a) Prinsip metode perancangan arsitektur 

b) Prinsip penataan bentuk: axis, simetri, hirarki, irama, datum, 

transformasi 

c) Prinsip-prinsip organisasi ruang 

d) perancangan tapak 

e) Prinsip-prinsip struktur bangunan bentang lebar. 

3.Mampu menyajikan rancangan bangunan dalam format gambar pra rancangan 

(preliminary design) berupa: 

a. Sketsa ide rancangan/skematik desain. 

b. Gambar ground plan, site plan, denah, tampak, potongan, dan detail arsitektur 

di tahap pengembangan rancangan. 

 

URAIAN SINGKAT: 

Gambar tampak bangunan adalah cara mengkomunikasikan bentuk fisik arsitektur 

yang dilihat dari arah pandang frontal (ortografis dengan bidang 

obyeknya). Tampak bangunan paling tidak memiliki 4 arah pandang dari obyek 

bangunan tersebut. Dalam mengkomunikasikan gambar tampak bangunan, maka 

faktor tapak berperanan penting untuk diperhatikan, faktor lingkungan memberikan 

estetika tersendiri terhadap obyekbangunan tersebut. Terdapat beberapa 

karakter komunikasi tempak yang diakibatkan olehposisi bangunan terhadap 

karakteristik tapaknya. 

Kelengkapan dalam mengkomunikasikan gambar tampak 

1. Keterangan gambar (Nama gambar dan skala yangdikomunikasikan)  

2. Proyeksi gambar tampak: 



24  

 Bagian atap 

 Bagian badan 

 Bagian kaki bangunan 

 Lingkungan (alam dan suasana) 

3. Proyeksi gambar detail tampak 

 Bagian atap terdiri dari: Bentuk atap, bukaan atap(Listplank dan kanopi) 

 Bagian badan terdiri dari: Kusen(pintu, jendela, ventilasi), daun pintu dan jendela, 

dinding, material dinding 

 Bagian kaki bangunan terdiri dari: Finishing kaki bangunan, teras, tangga 

 Bagian lingkungan alam terdiri dari: posisi lahan, skala pohon dan suasana 

 Proyeksi tampak terdiri dari: 

Langkah Kerja Mengkomunikasikan Gambar Tampak 

Sebagai langkah awal adalah menggambarkan secara lengkap batas-batas yang 

berperan dalam tampak, seperti tinggi bangunan, posisi entrance bangunan. Gambar 

tampak dalam skala ini tidak dilengkapi keterangan obyek. Yang dikomunikasikan 

adalah notasi-notasi bahan, dimensi, bayangan, suasana yang menunjang komunikasi 

estetika dari bentuk tampak tersebut. Untuk melengkapi ekspresi gambar yang 

komunikatif dan estetik maka gambar tampak depan tersebut dilengkapi dengan 

bayangan akibat sinar matahari yang diharapkan menjelaskan kedalaman dari bidang-

bidang tampak.  

Arah datang sinar matahari di asumsikan sejajar dengan sudut 45 derajat (asumsi sudut 

ini ditetapkan oleh si perencana). Agar dapat mengkomunikasikan bayangan ini 

dengan benar harusdiperhatikan kedudukan dari elemen-elemen yang berperan, yaitu 

posisi dari elemen-elemen tersebut pada gambar denah dan gambarpotongan. 

Selanjutnya gambar tampak itu dilengkapi secara proporsi terhadap skala manusia dan 

lingkungannya. Tampilan aspek komunikatif-estetik gambar tampak di atas merupakan 

gambar presentasi tampak yang normal, baik dalam gambar-gambar untuk 

persyaratan peraturan (perijinan), gambar untuk dipublikasikan dalam buku-buku 

Arsitektur, publikasi iklan, maupun untuk komunikasi kepadaa pemberi tugas (lingkup 

pendidikan atau lingkungan non pendidikan).  

Adapun tampilan gambar tampak depan yang sesuai dengan gambar denah 

seharusnya digambarkan tampak dari pagar depan. Gambar pagar depan ini seringkali 

tidak ikut ditampilkan karena d ikhawatirkan menjadi rancu dan merusak estetika dari 

Gambartampak. Tampilan gambar tampak samping, jika batas bangunan berhimpita

ndengan batas tapaknya tidak mutlak diperlukan, tujuannya disajikan hanya untuk 

menggambarkan 

outline bangunan.Tampilan gambar tampak belakang, mutlak diperlukan karena perlu 

diperhatikan oleh pemberi tugas, apalagi jika pemberi tugas merupakan pihak 

pemakainya. 

Kelengkapan dalam Mengkomunikasikan Gambar Tampak 

Teknik komunikasi gambar tampak dalam skala 1:50, sama halnyapada gambar 

dengan skala 1:100, hanya dilengkapi dengan keterangan penggunaan bahan dan 

finishing nya seperti yang dikehendaki dalam pelaksanaan pembangunan. Keterangan 

merk bahan finishing seringkali tidak disertakan karena belum mendapat kesepakatan 
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dari pemberi tugas. Yang dapat dikomunikasikan adalah image estetika dari 

perencana, yaitu pemilihan warna yang 

diinginkan. Tampilan bayangan tidak mutlak hanya disajikan selama tidakmerusak 

image estetika tampak. 

Contoh Tampak Bangunan 
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LANGKAH KERJA 

 

1. Mahasiswa melakukan tinjauan teoritis terhadap Gambar Tampak bangunan 

bentang lebar 

2. Mahasiswa membuat rencana gambar tampak dengan mempertimbangkan 

tata cara pra rancangan. 

3. Pengumpulan hasil gambar dibuat pada kertas yang berbeda di kertas ukuran 

A3 dengan teknik manual/komputer. 

4. Gambar yang sudah diformat tersebut dikumpul paling lambat Sabtu 4 Juni 2022 

Jam 22.00 wib dengan format Pdf. Dengan nama file : M7_Nama_NPM_….pdf 

 

*** 
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Std. Perancangan Arsitektur VI 

ARSITEKTUR BENTANG LEBAR 

S e m e s t e r   G enap  TA.  2 0 2 1 / 2 0 2 2 

Oleh Dr.Ir. Ina Triesna Budiani, MT & Sari Desi M.I Simbolon ST, MT 

 

 

M O D U L   VII 

POTONGAN BANGUNAN  

 

CPMK MK STUPA- 6 

1. Mampu merancang bangunan tunggal, berfungsi majemuk, dan memiliki 

struktur bentang lebar, dalam konteks lingkungan kota berdasarkan tema atau 

falsafah yang telah ditentukan. 

2. Mampu menerapkan teori-teori arsitektur 

a) Prinsip metode perancangan arsitektur 

b) Prinsip penataan bentuk: axis, simetri, hirarki, irama, datum, 

transformasi 

c) Prinsip-prinsip organisasi ruang 

d) perancangan tapak 

e) Prinsip-prinsip struktur bangunan bentang lebar. 

3.Mampu menyajikan rancangan bangunan dalam format gambar pra rancangan 

(preliminary design) berupa: 

a. Sketsa ide rancangan/skematik desain. 

b. Gambar ground plan, site plan, denah, tampak, potongan, dan detail arsitektur 

di tahap pengembangan rancangan. 

 

URAIAN SINGKAT : 

 
Gambar Potongan adalah penampang bangunan yang diproyeksikan pada bidang 

vertikal yang posisinya diambil pada tempat-tempat tertentu. Gambar potongan untuk 

suatu desain bangunan diperlukan guna menjelaskan kondisi ruangan-ruangan 

(dimensi, sakala, konstruksi) didalam bangunan ataupun diluar bangunan seperti yang 

diinginkan oleh perencana dan bermanfaat sebagai komunikasi yang komunikatif 

(diungkapkan dalam skala). 

Potongan Memanjang adalah Bidang potongan yang terletak sejajar dengan bidang 

jalan utamanya. Potongan Melintang adalah bidang penampang potongan pada 

bangunan yang sejajar atau ortografis terhadap bidang jalan utamanya. Sering kali 

pengertian tentang potongan melintang dan memanjang ini dalam notasi dan arah 

pandang potongan ditempatkan di dalam gambar denah, sekurang-kurangnya dua 
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buah notasi potongan dalam posisi yang berlawanan, disebut dengan istilah potongan 

melintang dan potongan memanjang.  

Istilah ini dapat memberikan konotasi yangberbeda jika dikaitkan dengan lay-

out  bangunan. Batas-batas tapak dan bangunan yang komplek, kondisi bangunan 

dengan lokasi lebih dari satu jalan utama, menjadi sulit untuk dituliskan dengan istilah 

potongan melintang ataupun memanjang, maka digunakan notasi dengan huruf atau 

dengan angka saja, seperti potongan A – A, B – B dst; potongan 1–1, 2–2 dst; potongan 

I–I , II–II dst yang ditentukan oleh perencana. 

Cara mengambil obyek gambar potongan 

Potongan dapat diambil atau di letakan pada tempat-tempat yang dilalui oleh Ruang 

yang di anggap sebagai interest point atau bagian titik terpenting pada rancangan 

bangunan, sehingga pada bagian tersebut dapat diinformasikan. Gambar Potongan 

bangunan harus dapat dan mampu menginformasikan tentang : 

- Konstruksi 

- Sruktur bangunan 

- Ruang 

- Sistem cahaya, ventilasi 

- leveling perbedaan lantai 

- Sistem langit-langit/plafond 

- Ketinggian bagunan 

- Spesifikasi material yang digunakan 

 

Gambar Potongan lebih bersifat realitis dan lebih mudah untuk dimengerti dari pada 

gambar Denah karena gambar ini memperlihatkan ukuran Horizontal dan 

ukuran Vertikal Dilihat dari cara mengkomunikasikan gambar potongan. Ada dua jenis 

gambar potongan, yaitu: 

Langkah Kerja Mengkomunikasikan Gambar Potongan 

Sebagai langkah awal adalah menggambarkan dengan lengkap dari batas tampak 

yang terpotong sampai ke ruang-ruang di dalam bangunan, umumnya dipakai ukuran 

sumbu dan ukuran batas tampak diambil ukuran lainnya. Ruang bangunan ini 

digambarkan sampai ke garis luar dari atap bangunan, menentukan tinggi bangunan 

(batas ketinggian bangunanini sudah dipakai sebagai aturan di negara-negara Maju) 

dan ditentukan elevasi ruangan. Umunya elevasi lantai ruangan utama didalam 

bangunan ditetapkan. ± 0.00 sebagai ruangan yang berada diluar batas tampaknya 

dapat ikut serta digambarkan seperti trotoir sebagai jalan depan. 
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Kelengkapan terhadap pemakaian bahan dinding (elemen masif, transparan atau 

kombinasinya) dengan mempertebal batas– batas terpotong (plafon , lantai dsb-nya) 

lengkap dengan elevasi lantai keterangan ruangan dan meggambarkan ruangan 

lainya yang terlihat sesuai dengan arah pada notasi ruangan yang terdapat digambar 

denah yang umumnya dikomunasikan baik dalam buku–buku arsitek maupun 

rancangan yang sedang didiskusikan kepada pemberi tugas.  

CONTOH: 
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LANGKAH KERJA 

 

1. Mahasiswa melakukan tinjauan teoritis terhadap Gambar Potongan bangunan 

bentang lebar 

2. Mahasiswa membuat rencana gambar potongan dengan mempertimbangkan 

tata cara pra rancangan. 

3. Pengumpulan hasil gambar dibuat pada kertas yang berbeda di kertas ukuran 

A3 dengan teknik manual/komputer. 

4. Gambar yang sudah diformat tersebut dikumpul paling lambat Sabtu 4 Juni 2022 

dengan format Pdf. Dengan nama file : M8_Nama_NPM_….pdf 
 

*** 
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Std. Perancangan Arsitektur VI 

ARSITEKTUR BENTANG LEBAR 

S e m e s t e r   G enap  TA.  2 0 2 1 / 2 0 2 2 

Oleh Dr.Ir. Ina Triesna Budiani, MT & Sari Desi M.I Simbolon ST, MT 

 

 

M O D U L   VIII 

SISTEM BANGUNAN BENTANG LEBAR (UTILITAS) 

 

CPMK MK STUPA- 6 

1. Mampu merancang bangunan tunggal, berfungsi majemuk, dan memiliki 

struktur bentang lebar, dalam konteks lingkungan kota berdasarkan tema atau 

falsafah yang telah ditentukan. 

2. Mampu menerapkan teori-teori arsitektur 

a) Prinsip metode perancangan arsitektur 

b) Prinsip penataan bentuk: axis, simetri, hirarki, irama, datum, 

transformasi 

c) Prinsip-prinsip organisasi ruang 

d) perancangan tapak 

e) Prinsip-prinsip struktur bangunan bentang lebar. 

3.Mampu menyajikan rancangan bangunan dalam format gambar pra rancangan 

(preliminary design) berupa: 

a. Sketsa ide rancangan/skematik desain. 

b. Gambar ground plan, site plan, denah, tampak, potongan, dan detail arsitektur 

di tahap pengembangan rancangan. 

 

URAIAN SINGKAT: 

Sistem Bangunan atau Utilitas bangunan adalah kelengkapan penting untuk bangunan 

yang mempermudah pengguna gedung untuk mencapai kebutuhan dasar seperti 

kenyamanan, keselamatan, kemudahan komunikasi, kesehatan, dan mobilitas. Seorang 

arsitek harus mempertimbangkan semua sistem utilitas bangunan dari awal 

perencanaan pembangunan. 

Sistem Utilitas pada bangunan terdiri dari : 

1. Sistem Plambing dan Sanitasi 

Plambing dan sanitasi merupakan bagian dari sistem utilitas bangunan yang harus 

ada di setiap bangunan, baik itu bangunan bertingkat maupun horizontal. Sistem ini 

wajib dirancang untuk mencukupi kebutuhan penghuni bangunan akan transportasi 

dan suplai air bersih. Selain itu, sistem utilitas bangunan yang satu ini juga mengatur 
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pengeluaran air ke tempat-tempat yang dilaluinya tanpa pencemaran. Kebutuhan 

transportasi dan suplai air bersih penghuni bangunan dapat diperoleh dari beberapa 

sumber air bersih. Sumber air bersih tersebut di antaranya mata air, sungai, hujan, dan 

air dalam tanah yang dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM). Adapun yang 

dimaksud dengan air buangan dalam pengeluaran air, yaitu air bekas buangan, air 

limbah, air hujan, dan air limbah khusus. Sistem plambing dan sanitasi yang ideal harus 

bebas dari kerusakan dan minimal memiliki daya tahan untuk 30 tahun ke depan. 

Selain itu, permukaan sistem ini juga harus halus dan tahan air, serta tidak ada 

bagian-bagian yang bisa menyebabkan kotoran mengendap. Sistem plambing dan 

sanitasi yang baik akan memberi perlindungan kesehatan kepada penghuni 

bangunan maupun lingkungan sekitarnya. 

CONTOH : 

 

 

2. Sistem Pencegah Kebakaran 

Bangunan-bangunan tinggi wajib memiliki sistem pencegah kebakaran untuk 

menghindari korban jiwa dan kerugian harta benda. Selain itu, juga untuk 

menghindari terganggunya proses produksi barang dan jasa, serta kerusakan 

lingkungan gedung. Terkait dengan sistem pencegah kebakaran ini, jenis-jenis 

bangunan setidaknya harus memenuhi kriteria struktur utama. Pada bangunan kelas 

A struktur bangunan harus tahan terhadap gempuran api minimal selama tiga jam. 

https://www.99.co/id/panduan/seluk-beluk-struktur-bangunan
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Adapun yang termasuk dalam bangunan kelas A, yaitu gedung hotel, pusat 

perbelanjaan, tempat hiburan, rumah sakit, dan lain-lain. Sementara pada 

bangunan kelas B struktur utama bangunannya harus tahan minimal selama dua jam 

terhadap kebakaran. Bangunan kelas B meliputi perumahan bertingkat, asrama, 

serta fasilitas sosial seperti sekolah dan tempat ibadah. Ada juga klasifikasi bangunan 

kelas C yang harus mampu bertahan selama satu jam apabila terjadi kebakaran, 

yaitu bangunan satu lantai dan sederhana. Lalu bangunan-bangunan yang tidak 

termasuk klasifikasi bangunan di atas, maka masuk dalam daftar bangunan kelas D. 

 

 

https://www.99.co/id
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3. Sistem Tata Udara dan Ventilasi 

Perancangan sistem tata udara berkaitan dengan pengkondisian lingkungan melalui 

pengendalian suhu, kelembaban dan arah pergerakan udara. Selain itu, juga 

termasuk pengendalian partikel dan pembuangan kontaminan di udara seperti 

vapors dan fumes. Sistem tata udara dan ventilasi terdiri dari beberapa alat dan 

mesin yang masing-masing memiliki fungsi berbeda-beda. Contoh penerapan sistem 

ini, yaitu pada pemasangan air conditioner (AC) sebagai alat pendingin ruangan 

dalam ruangan tertutup. Seperti yang kita rasakan, AC berfungsi untuk memberikan 

rasa nyaman dan kesejukan kepada orang-orang di dalam bangunan. Selain AC, 

bangunan kelas A biasanya memiliki penghisap asap atau exhaust untuk menjaga 

sirkulasi udara dalam ruangan agar tetap stabil dan sehat. Namun perancangan 

sistem tata udara pada suatu bangunan tidak hanya bergantung kepada 

penggunaan AC dan exhaust saja. Ada juga perancangan sistem ventilasi yang 

dilakukan dengan cara merekayasa arsitektur bangunan untuk melancarkan udara 

yang keluar masuk ruangan dalam bangunan. Sistem ventilasi yang baik bisa 

mengurangi penggunaan AC sehingga energi listrik lebih hemat dan biaya 

operasional berkurang. 
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4. Sistem Pencahayaan dan Elektrikal 

Sistem utilitas bangunan selanjutnya yang harus dirancang dengan cermat, yaitu 

perancangan daya listrik atau pencahayaan. Perancang bangunan perlu 

menentukan peletakan titik-titik pencahayaan, elektrikal, dan mekanikal yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan penghuni gedung. Definisi tepat yang dimaksud, yaitu 

cahaya yang dihasilkan harus menyebar secara efektif dan efisien ke setiap sudut 

ruangan. Sistem ini tidak hanya bergantung kepada keberadaan lampu saja, tetapi 

juga kepada pengaturan masuk cahaya alami seperti sinar matahari. Dengan 

adanya pengaturan masuk cahaya alami, bangunan yang memerlukan banyak 

lampu bisa lebih hemat energi listrik pada siang hari. Alhasil biaya operasional 
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bangunan bisa ditekan sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih efektif dan 

efisien. Selain itu, sistem daya listrik ini juga meliputi instalasi pemasangan stop kontak, 

saklar lampu, sekring listrik, ground penangkal petir dan sebagainya. Adapun sumber 

daya listriknya biasanya menggunakan generator untuk menghindari pemadaman 

yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Generator yang digunakan 

tentunya harus sesuai dengan daya listrik yang dibutuhkan oleh penghuni bangunan. 

 

 

5. Sistem Transportasi dalam Bangunan 

Pada bangunan bertingkat seperti gedung perkantoran, hotel, dan apartemen 

sistem transportasi yang memadai mutlak diperlukan. Sistem utilitas bangunan yang 

satu ini diperlukan untuk mengangkut penghuni bangunan ke tingkat yang lebih 

tinggi atau lebih rendah. Contoh implementasi dalam sistem transportasi adalah 

pemasangan alat transportasi vertikal seperti elevator atau lift. Sementara di gedung-

gedung pusat perbelanjaan, alat transportasi yang biasa digunakan adalah 

eskalator atau disebut juga tangga berjalan. Alat-alat transportasi dalam bangunan 

harus diperhatikan dan dirawat secara berkala karena terkait aspek keselamatan 

nyawa manusia. Budaya penggunaan sistem transportasi dalam bangunan harus 

mengutamakan safety meskipun terlihat seperti hal yang sepele. Perawatan alat-alat 

sistem transportasi meliputi pengecekan mesin, rantai, dan sistem elektrikal pada 

elevator atau lift. Perawatan pada eskalator di gedung-gedung pusat perbelanjaan 
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juga tidak jauh berbeda, yaitu meliputi pengecekan mesin, rantai, dan sistem 

elektrikal. 
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6. Sistem Keamanan 

Sistem utilitas bangunan yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan adalah 

perancangan sistem keamanan atau security. Sistem yang satu ini berguna untuk 

memberikan perlindungan dan rasa aman bagi penghuni gedung dari hal-hal yang 

berkaitan dengan kriminalitas dan terorisme. Fungsi lain sistem keamanan bangunan 

yaitu untuk memaksimalkan pengawasan di sekitar area bangunan. Dengan adanya 

pengawasan yang maksimal, berbagai ancaman bahaya pun bisa dihindari seperti 

kebakaran dan lain-lain. Contoh implementasi sistem keamanan bangunan meliputi 

pemasangan kamera CCTV, hydrant, dan tabung pemadam kebakaran. Selain itu, 

implementasinya juga termasuk pemasangan smoke detector, extinguisher, sensor 

detector gate, door emergency dan lain sebagainya. Ada juga sistem keamanan 

yang diwujudkan dengan pengawasan manual yang dilakukan oleh aparat 

keamanan dan resepsionis di lobi bangunan. Sistem keamanan ganda diterapkan 

oleh bangunan yang memaksimalkan fungsi alat-alat keamanan cangging dan 

pengawasan manual. 
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7. Sistem Komunikasi 

Perancangan sistem komunikasi yang diwujudkan dengan pemasangan perangkat 

informasi dan jaringan. Perangkat informasi dan jaringan tersebut di antaranya 

telepon, jaringan WIFI internet, TV cable, instalasi fax, sound system/loudspeaker, dan 

lain sebagainya.Sistem komunikasi   untuk mengakses informasi yang bersifat lokal, 

yaitu antar sesama penghuni gedung, serta informasi yang bersifat global. 
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LANGKAH KERJA 

 

5. Mahasiswa melakukan tinjauan teoritis terhadap Gambar sistem 

bangunan/Utilitas bentang lebar 

6. Mahasiswa membuat rencana gambar Sistem bangunan/Utilitas dengan 

mempertimbangkan tata cara pra rancangan. 

7. Pengumpulan hasil gambar dibuat pada kertas yang berbeda di kertas ukuran 

A3 dengan teknik manual/komputer. 

8. Gambar yang sudah diformat tersebut dikumpul paling lambat Sabtu 18 juni 2022 

dengan format Pdf. Dengan nama file : M8_Nama_NPM_….pdf 

 

*** 
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Std. Perancangan Arsitektur VI 

ARSITEKTUR BENTANG LEBAR 

S e m e s t e r   G enap  TA.  2 0 2 1 / 2 0 2 2 

Oleh Dr.Ir. Ina Triesna Budiani, MT & Sari Desi M.I Simbolon ST, MT 

 

 

M O D U L   IX 

KELENGKAPAN GAMBAR KERJA DAN DETAIL 

 

CPMK MK STUPA- 6 

1. Mampu merancang bangunan tunggal, berfungsi majemuk, dan memiliki 

struktur bentang lebar, dalam konteks lingkungan kota berdasarkan tema atau 

falsafah yang telah ditentukan. 

2. Mampu menerapkan teori-teori arsitektur 

a) Prinsip metode perancangan arsitektur 

b) Prinsip penataan bentuk: axis, simetri, hirarki, irama, datum, 

transformasi 

c) Prinsip-prinsip organisasi ruang 

d) perancangan tapak 

e) Prinsip-prinsip struktur bangunan bentang lebar. 

3.Mampu menyajikan rancangan bangunan dalam format gambar pra rancangan 

(preliminary design) berupa: 

a. Sketsa ide rancangan/skematik desain. 

b. Gambar ground plan, site plan, denah, tampak, potongan, dan detail arsitektur 

di tahap pengembangan rancangan. 

 

URAIAN SINGKAT  : 

Gambar kerja adalah istilah yang untuk menyebutkan gambar-gambar 

perencanaan yang memiliki ukuran dan skala yang pasti sehingga bisa dijadikan acuan 

untuk pelaksanaan proyek. Ada beberapa jenis gambar kerja yang berlaku saat 

pelaksanaan pekerjaan yaitu gambar perencanaan (as plan drawing), gambar shop 

drawing dan gambar asbuilt drawing. 

Gambar kerja memiliki arti yaitu suatu teknik menggambar yang dipakai untuk 

menjelaskan secara detail mengenai produk yang akan dibuat meliputi berbagai unsur, 

yang berisi tentang informasi mengenai dimensi, bahan, dan lain sebagainya. Kegiatan 

membuat gambar kerja akan menghasilkan dokumen gambar yang bermanfaat 

sebgagai bahasa atau media untuk menyampaikan gagasan, ide maupun informasi 

dari para desainer suatu produk kepada para karyawan yang akan membuatnya. 

Gambar kerja ini digunakan untuk acuan dilaksanakan/dikerjakan di lapangan, 

gambar kerja ini dibuat dengan sedemikian rupa sehingga bisa dipahami dalam 
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pelaksanaan pekerjaannya. Gambar kerja seperti ini biasanya juga disebut dengan 

shopdrawing. Di sisi lain, gambar kerja juga bisa menjadi penyempurnaan dari gambar 

desain yang sudah tersedia dan disesuaikan dengan kondisi keadaan existing. 

 

Gambar kerja harus dilengkapi dengan keterangan nama proyek, nama klien, nama 

arsitek, dan keterangan gambar lainnya  

Gambar Kerja berisi : 

1. Block Plan 

 
2. Site Plan 

 
3. Denah, Tampak, Potongan, dan Potongan Struktural 

  
4. Rencana Pondasi, Sloof, dan Detail 

https://www.arsitag.com/article/tahap-9-gambar-kerja-ded
https://www.arsitag.com/article/tahap-9-gambar-kerja-ded
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5. Rencana Balok lantai dan Detail 

  
6. Rencana Atap, Plafond, dan Detail 
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7. Rencana Pola Lantai dan Detail Pemasangan 
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8. Perletakan Pintu dan Jendela beserta Detail 

 
9. Rencana Air Bersih, Sanitasi, dan Detail 

 
10. Rencana Furniture dan Detail 
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11. Rencana Elektrikal dan Titik Lampu 

 
Gambar-gambar rencana lainnya beserta detail yang diperlukan untuk menjelaskan 

bentuk, dimensi, dan detail konstruksinya. 

 

Gambar Detail 

Detail adalah pembesaran skala gambar bagian elemen ruangatau konstruksi dengan 

tujuan untukmenginformasikan secara jelas ide rancangan. 

Tujuan Gambar Detail: 

 Menginformasikan bentuk detail 

 Menginformasikan hubungan konstruksi, joint elemen 

 Menginformasikan jenis material dan material finishing, warna, campuran 

 Menjelaskan keterangan teknis dan keterangan persyaratan detail untuk 

pedoman pelaksanaan 

Berdasarkan karakteristiknya gambar detail dibedakan sebagai berikut: 

1. Gambar Detail Konstruksi, yaitu menitik beratkan pada penjelasan hubungan 

konstruksi elemen bangunan/ruang 

2. Gambar Detail Arsitektural, yaitu menitik beratkan pada penjelasan bentuk 

rancangan elemen bangunan/ruang(proporsi dan prinsip bentuk) 
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Menggambar Detail 

 Skala Detail 1 : 20, 1 : 10, 1 : 5, 1 : 2, 1 : 1 

 Skala Sub Detail 1 : 5, 1 : 2, 1 : 1 

 Visualisasi Gambar Detail di jelaskan melalui proyeksi bidangdari detail, seperti 

Denah detail, Tampak Detail, PotonganPenampang Detail. Atau dilengkapi 

dengan visualisasi tigadimensi, seperti isometri detail. 

Kelengakapan Gambar Detail : 

1. Nama gambar detail 

2. Petunjuk letak detail pada Denah, Tampak, Potongan, dansebagainya 

3. Menjelaskan ukuran, panjang, lebar, dan tinggi 

4. Notasi gambar yang membedakan / menjelaskan perbedaanmaterial dasar, 

material finishing, warna, dsb 

5. Menjelaskan hubungan konstruksi, joint elmen dsb 

6. Menjelaskan keterangan teknis dan kelengkapan persyaratan detail. 

Jenis Gambar Detail 

Gambar Detail, dapat dipetik dari semua gambar rancangan antara lain pada : 

 RANCANGAN TAPAK : detail pagar, detail badan jalan, riol, detaillansekap, lampu, 

dsb 

 RANCANGAN DENAH : detail teras, kolom, kaki bangunan, detaillantai, detail 

tangga, detail dapur, detail km/wc, dsb 

 RANCANGAN TAPAK : detail canopy, detail bidang bukaan, detailbidang 

masif/finishing 

 RANCANGAN POTONGAN : detail plafond, detail balkon, railling,detail konstruksi 

atap, dsb 

 

Detail Arsitektural 

Detail Arsitektonis lebih lengkap jika digambarkan dalam satukesatuan denah, tampak, 

potongan, potongan tiga dimensi. Hal inidisebabkan karena penambahan suatu 

bahan pelapis tertentumempunyai konsekuensi yang menuntut pemecahan konstruksi 

danestetika terhadap pertemuan dengan elmen-elmen lainnya. Yaitumampu 

menjelaskan pertemuan dengan bidang dinding-lantai-plafond-maupun elmen 

lainnya (misalnya kusen).  

LANGKAH KERJA 

 

1. Mahasiswa melakukan tinjauan teoritis terhadap Gambar Detail 

2. Mahasiswa membuat rencana gambar detail dengan mempertimbangkan tata 

cara pra rancangan. 

3. Pengumpulan hasil gambar dibuat pada kertas yang berbeda di kertas ukuran 

A3 dengan teknik manual/komputer. 

4. Gambar yang sudah diformat tersebut dikumpul paling lambat Sabtu 2 Juli 2022 

jam 22.00 wib dengan format Pdf. Dengan nama file : M9_Nama_NPM_….pdf 
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JADWAL WORKSHOP STUPA – 6 SEMESTER GENAP TA 2021/2022 

MODUL MATERI MODUL JADWAL WAKTU 
Modul I Pengumpulan Data/Identifikasi Masalah Sabtu 9 April 2022 08.00-10.00 Wib 

Modul II Analisa tapak Sabtu 16 april 2022 08.00-10.00 Wib 

Modul III Regulasi Bangunan Bentang 

Lebar,Tatanan Massa Bangunan dan 

Bentuk Dasar Bangunan 

Sabtu 23 April 2022 08.00-10.00 Wib 

Modul IV Program dan Besaran Ruang Sabtu 14 Mei 2022 08.00-10.00 Wib 

Modul V GroundPlan dan denah Bangunan Sabtu 21 Mei 2022 08.00-10.00 Wib 

Modul VI Tampak Bangunan Sabtu 28 Mei 2022 08.00-10.00 Wib 

Modul VII Potongan Bangunan Sabtu 4 Juni 2022 08.00-10.00 Wib 

Modul VIII Sistem Bangunan Bentang Lebar 

(Utilitas) 

Sabtu 18 Juni 2022 08.00-10.00 Wib 

Modul IX Kelengkapan Gambar kerja dan Detail Sabtu 25 Juni 2022 08.00-10.00 Wib 

Modul X Ujian Workshop STUPA-6 Sabtu 2 Juli 2022 08.00-10.00 Wib 
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