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LABORATO~TERPADU 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGIUGM 

ill.l. Pelaku dan Jenis Kegiatan 

ill.l.t. Pelaku Kegiatan 

Pelaku kegiatan dalam laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Gadjah Mada terdiri dari : 

1.	 Mahasiswa 

Mahasiswa Non Co-Ass. 

Kegiatan mahasiswa ini adalah kuliah teori dan praktikum di Yaitu 

mahasiswa yang masih menyelesaikan teori pada semester satu 

laboratorium. 

Kuliah 
Datang Pulang 

Praktikum 

Mahasiswa Co-Ass.
 

Yaitu mahasiswa yang telah lulus teori dan telah melaksanakan KKN
 

dan menyelesaikan Skripsi. Kegiatannya adalah praktek klinik di
 

laboratorium, mengatasi kasus yang .dihadapi di masing-masing bagian
 

laboratorium.
 

Klinik PulangGanti Cuci
Dntnng 

Pakaian Tangan I 
Mahasiswa Skripsi.	 .! 

Ii 

Mahasiswa yang barn menjalani skripsi, biasanya lebih bersifat
 

penelitian.
 II 
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Meneliti di Datang Pulangr----.r----. Laboratorium 

2.	 Pasien. 

Yaitu orang yang menjadi obyek (kasus) yang harus diselesaikan oleh 

mahasiswa Co-Ass, biasanya orang dan luar Kedokteran Gigi. 

Periksa 
RuangDatang Daftar I Pulang IPemulihan 

Isolasi 

3.	 Dosen/Tenaga Pengajar. 

Yaitu orang yang bertugas memberikan teon-teon dan bimbingan praktek 

dan memberi pengarahan bagi mahasiswanya. 

Kantor 

Datang Pulang 

Lab. 

4.	 Tenaga Administrasi. 

Yaitu orang yang mengawasi urusan rumah tangga di FKG (urusan 

akademik, Ul11Ul11 dan lain-lain) dan memberikan pelayanan pada 

mahasiswa maupun pelayanan administrasi pada pasien. 

I Datang I ~I Kantor I-------~I Pulang I ') 

.	 I- ~{,..-

5.	 Pengurus Jurusan. AJf~ 
Yaitu mereka yang bertanggungjawab kemajuan dan perkembangan
 

Fakultas Kedokteran Gigi.
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I Datang I ~I Lab. I ~I Pulang 

111.1.2. Jenis Kegiatan 

Untuk jenis-jenis kegiatan dari masing laboratorium-Iaboratorium pada 

laboratorium terpadu adalah sebagai berikut : 

Tabe13.1 : Jenis Kegiatan pada Ruang-ruang Praktikum di Masing-masing Laboratorium 

No Ruang Praktikum Penggl.ma Jenis Kegiatan 
1. Laboratorium Pre klinik - Mahasiswa - Praktikum Simulasi 

- Pengenalan Alat 
- Membuat Gigi Palsu 
- Mengecor Logam dan Akrilik 
- Asistensi/bimbingan dengan Dosen 

-Dosen - Mengawasi praktikum mahasiswa 
- Memeriksa pekerjaan mahasiswa 
- Memberi bimbingan kepada 

mahasiswa 
- Laboran - Menyiapkan alat dan bahan-bahan 

untuk praktikum 
2. Laboratorium Penelitian - Mahasiswa - Mengadakan Penelitian 

- Binlbingan dengan Dosen 
- Seminar 

-Dosen - Memberi bimbingan kepada mahasiswa 
- Teknisi - Memperbaiki alat-alat gigi 

- Mencetak Gigi Palsu 
3. Lab,Oratorium Klinik I - Mahasiswa - Praktikum Klinik 

- Mendiaknosa pasien 
- Menyuntik pasien 
- Konsultasi dengan Dosen 

- Dosen - Idem 
- StafAdm. - Mendaftar pasien 

- Memanggil pasienldistribusi pasien 
- Membcrikan Obal paua pasien 

- Pasien - Mendaftarkan diri 
- Konsultasi Penyakit Gigi 

4. Laboratorium Klinik 2 - Mahasiswa - Praktikum Klinik 
- Mendiaknosa pasien 
- Menyuntik pasien 
- Mengoperasi pasien 
- Konsultasi dengan Dosen 

- Dosen - Idem 
- Pasien - Mendaftarkatl diri 

- Konsultasi Penyakit Gigi 
5. Laboratorium KGM - Mahasiswa - Praktikum Komputer 

- Praktikum Preventive dan Audio 
Visual 

- Dosen - Mengkoordinasi membimbing 
mahasiswa 

- Tekniker - Mempersiapkan alat-alat untuk 
mallasiswa Co-Ass KGM 

I 

I
 
~ 
l' 
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6. Laboratorium KeIja - Tekniker 

- PenamggWlg 
Jawab 

- Mendesign model gigi 
- Memproses logam 
- Mencetak gigi palsu 
- Koordinasi penghuni lab. KeIja 

Dari masing-masing kegiatan yang ada pada ruang praktikum di laboratorium

laboratorium tersebut di atas dapat dijadikan pertimbangan untuk mendapatkan 

cahaya masuk dan ventilasi udara yang optimal sehingga dapat mendukung 

kenyamanan bagi penggunan dalam beraktivitas. 

ill.1.3. Tata Ruang 

Untuk Tata ruang dari Laboratorium Terpadu ini dapat diperoleh dari pelaku 

kegiatan dan struktur organisasi, untuk itu tata ruang pada Laboratorium Terpadu ini 

dapat di golongkan menjadi dua : 

1. Tata ruang Makro 

Laboratorium 
Pre Klinik 

Laboratorium 
Penelitian 

Laboratorium 
Kerja 

I 
Laboratorium 
Klinik ldan2 

Bagian
bagian 

I 
Laboratorium 

KGM 

PengunIS 
Fakultas 

Tala 
Usaha 
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2. 

a. 

Tata Ruang Mikro 

Laboratorium 

Laboratorium Pre Klinik 

Ruang f-- Ruang 
Alat 

I 
Ruang -

Material 

I 
Ruang -

P. Jawab 

I ; 
Ruang
 

DosenJaga
 

Ganti Pakaian 
,....- Ruang 

Gios 

Ruang 
Praktikum 

I 
RuangCor 

Log. & Akril. 

I 
Ruang 

Administrasi 

I 
Ruang 

Laboran 

'--- Ruang Simpan 
Pek. Mhs. 

Laboratorium Penelitian 

Ruang 

I 
Ruang 

Audio Visual Common 
Ruang 

Cud Cetak 
Lavatory 

I I
 
Ruang 

Seminar 
Ruang 

Benh Work 

f--
Ruang 

P. Jawab 

I 
Ruang 

Administrasi 

H Ruang 
Ganti Pakaian 

Ruang 
Mek. Fisika 

I 
Ruang 

Mikroskoo 

I 
Ruang 

Kultur Jaringan 

Ruang 
Kimia 

I 
Ruang 

Biologi Mol. 

I 
Ruang 

Mikro Biololti 

Ruang 
Tamu 

Ruang 
Teknisi 

-' 
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Laboratorium Klinik 1 

Ruang Ruang
~ 

RadiografiK.GelaD 

I 
Ruang

r--

Adminis. 
Ruang 

R. Medik 

I
 
Ruang 

T. Pasien 

I
 
Lavatory
 
Pasien
 

Ruang
 
Logistik
 

I 
Ruang 

Manaiemen 

I
 
I 

Gudang 

Laboratorium KGM 

I 
Rnang 

P. Jawab 

I 

I 
Ruang 
Teknisi 

Ruang 
P.Dialmos. 

Ruang r-
Obat 

Ruang
 
Bahan
 

Ruang r-- 
S. Tangan S. Alat 

r---

Ruang 
G. Pakaian 

r- 
I 

'--- Ruang t--
Praktikum 

t--

Ruang 

Ruang 
Kalab ~ 

~ Ruang 
Seklab I 

I 
Bengkel 

Ruang
 
Prak. Prev. AV
 H Ruang 

Praktikum 

I
 
Ruang
 

Prak. KomDuter
 

81111ItIN6I1relllt!l6/f" 

I-

Ruang 
Tamu 

i 

Toilet 

14340U7 

Ruang
 
Perawat
 

Ruang
 
Dosen Jaga
 

Ruang
 
Periksa Suntik
 

Ruang 
lsolasi 
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Laboratorium Klinik 2 

Ruang Ruang 
G.Pak. 

Ruang 
Prak. Khs. 

Ruang 
D. Jaga 

Ruangr--
Toilet Periksa S. 

J
RuangLavatory t-- - RuangT. Pasien r-Ruang Ooerasi

Steril. Alat 
RuangI IObat 

Ruang RuangRuang ~ t--I-
Adm. Tennl. Praktikum PemulihanH

Ruang 
l-I Bahan I

Ruang 
Ruang RuangSteril. Tgn. 

Perawat Teater 

Laboratorium Kerja 

Ruang 
Tamu 

Ruang 
P. Jawab 

Ruang 
Tekniker 

Ruang 
Mat. & Alat 

Ruang 
Administrasi 

Ruang 
Gins 

Ruang 
Cuci Film 

Ruang 
Pros.Resin 

Ruang 
Proses. Log. 

m.2. Pencahayaan dan Penghawaan Alami Ruang Praktikum 

Dalam Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah 

Mada, ruang praktikum merupakan ruang utama dimana kegiatan pokok yaitu 

praktikum dari mahasiswa Kedokteran Gigi dilakukan, sehingga ruang praktikum ini 

merupakan salah satu bagian terpenting. Ruang praktikum ini berfungsi sebagai ruang 

kerja mahasiswa dalam menganalisa kasus yang sedang dihadapinya, misalnya 

melakukan perawatan gigi terhadap pasien yang memerlukan tingkat ketelitian, 

kehati-hatian dan tingkat kenyamanan yang mendukung aktivitas tersebut. Untuk itu 
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pencahayaan dan penghawaan disini memegang peranan penting dalam 

meningkatkan kenyamanan ruang praktikum di Laboratorium Terpadu ini sehingga 

dapat meningkatkan kualitas kerja bagi mahasiswa Kedokteran Gigi untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Dimaanfaatkannya penghawaan alami ini dengan 

dasar pertimbangan keefektifan dan efisiensi biaya over head, macam kegiatan dan 

fungsi ruang, karakteristik penghawaan alami dan teknis penghawaan alami. Dalam 

pembahasan ini tidak di bahas perhitungan matematis untuk mendukung pencahayaan 

alami tapi lebih ditekankan pada konsep logika sederhana. Pencahayaan alami ini 

juga berpengaruh pada penciptaan suasana ruang. Dalam hal ini cahaya diusahakan 

memberikan penerangan yang merata di setiap ruang yang dilakukan dengan proses 

memasukkat:J. cahaya lewat bukaan di setiap sisi bangunan agar lebih berkesan alami. 

m.2.t. Jenis Bulman dan Posisi Pada Dinding 

Untuk menentukan jenis bukaan dan posisi bukaan pada dinding nanti dalam 

Laboratorium terpadu, hal yang perlu di perhatikan adalah tahapan-tahapan sehingga 

diperoleh jenis bukaan dan posisi bukaan pada dinding bangunan. Untuk lebih 

jalasnya dapat dibuat kerangka seperti dibawah ini. 

Posisi PenggunaJenis-jenis 
Dalam Ruan~qKegiatan 

Praktikum 

n
 
Klasifikasi Tipe 
dan Posisi Kel'j a 

Y 
Letak q Model 

Bulman Jendelal 

r'-------~I Bukaan 
Tinggi Bukaan 

Untuk Pengbawaan 

-' 
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1.	 Model atau Tipe dan posisi penggunan dalam ruang praktikum di masing-masing 

laboratorium. 

a. Laboratorium Pre Klinik 

r .... MeJA ~. 
____ MAHA~I~INA 

r~fSI ~ - MewtblIIat GIgI' PClL~urO?Il;.i ~ - fhHctil<UVVl ?iVVlIAl..tf~1 
- lv'l.evt0tCOV' l-00t:l\lli1 

- feV1~eVlt?lLt!\11 Al-tlt AkL.IV'IK. 

b. Laboratorium Penelitian 

~f~j ~	 - ~"WlIt1tl vFt"S/$I ~ -	 lVl-eLAKlA1< eH/l Ptl1.el-iti'elVl 
~ LAjltH1 

c. Laboratorium Klinik 1 dan 2 

I - I?<?%::N
 

__--- 1t>/t;1'B'N
 
r	 MAHASISI,A\t\ 

PASIl2.t-' 

~ka~ , 

POSISI ~	 - I<tIN~Vl.-TA!>' l7b. ttl5~rJ 

- PIA!<r-105A MS\~ 
ftlSISI ~ - fraKt'iK.lA WI I(U'VIil( 

- M~V\'1UV1til<.. I'ClsieVl 
- Meli1c~blAt 0~"i 
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d. Laboratorium Kesehatan Gigi Masyarakat 

KoWlputer 

e. Laboratorium Kerja 

P~I~I ~ - Iv1CWldesfgVl ModRL. @ft;?1 
- H.elt1C.etZlk 0f':'ll fC;f[..~u 

Gbr. 3.1. Tipe Posisi Pengguna Dalam Ruang Praktikum Masing-masing
 
Laboratorium
 

2. Klasifikasi Tipe dan Posisi Kerja 

Dari posisi dan tipe kerja di ruang praktikum masing-masing laboratorium 

diatas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe dan posisi kerja, antara lain: 
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r- Klasifikasi Tipe dan posisi Kerja I Posisi Bukaan Pada Dinding 

a.	 Posisi berdiri atau duduk dengan satu
 

atau lebih dari satu orang.
 

Terdiri dari Kegiatan :
 

Praktikum Simulasi
 

Pengenalan Alat
 

Mengawasi Praktikum Mahasiswa
 

Seminar
 

Praktikum Klinik
 Posisi jendela untuk pencahayaan 
berada di atas gads antara tcpi

Menyuntik Pasien dinding atas dan tepi dinding bawah 
Mcngopcrasi Pasicn 

Mengadakan Penclitian 

AsistensilBimbingan :~.-tr/A-f/~;oH 

lb. Posisi dudul{ dcngan satu atau lebih dari 

satu orang. 

Terdiri dari jenis kegiatan :
 

Membuat Gigi Palsu
 

Mcngccor Logam dan Akl'ilik
 

Mendiaknosa Pasien
 

Konsultasi Dengan Dosen
 

Praktikum Komputer
 

Mendesign Model Gigi
 

Dan Lain-lain
 

Posisi jendela untuk pencahayaan 
berada di tengah-tengah antara tepi 
dinding atas dan tepi dinding bawah 

-J~H-L-"-

Gbr. 3.2. Klasifikasi Tipe dan Posisi Kerja 
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Untuk penghawaannya (ventilasi), antara lantai dasar dengan lantai yang diatasnya 

posisi/tinggi dari bukaan berbeda. Untuk lantai dasar tinggi bukaan setinggi manusia 

dan untuk lantai dua ke atas, tinggi bukaan diatas tinggi manusia. 

Gbr.3.3. Posisi/Tinggi Bukaan Untuk Penghawaan 

3. Letak Bukaan 
" 1/'<0: a. Letak Bukaan Untuk Posisi Satu 

. .1~A1 V~~\ ~l.-I6U~ 
VNTlAI< t:AH404 M~{..ft< 

({?l.1M-AI'i t?Af'AT 17leu!<A ~N 
O(TUTUP ) . 

.. ' \ 
( 

l::f. Ott6aV 

\" '
- iR\..,/ ~) 

~PA ~ 
GAHA\(A ~I<
C~UIYV\N oAfAT 171trW<A $2- 1?tTVflIf' ) 

.----. I tHIWK CAHAI(A tvt66tA K 

( el-tI<AAN ~M4/V~ / ill14K e'15A 
Or11'vKA ) 

1e\' .--.w 
~,--"-'I~ ~/..AS( 

~ 

Lt. eva I<e ~tClS 

Gbr.3.4. Letak Bukaan Untuk Posisi Satu 
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b. Letak Bukaan Untuk Posisi Dua 
\ f 

---------.Ii//NTlAt< CAHAI.14 1vttI~IAK 

CPt~tv1Arv~ / TIm/( f?(SA t7l6Vr<A J 
.1 UNilAK \II::::l'JTII:A?I t,(vA-~ 

(~ l46fAT o/61AK4 v.-orrvrVf) 

--. IUNl:CAI< CAHAL1A MA~ItfK kC:;IR~vl.-A->1 
W4AA

lc ;)1?N~ ~T OI~IIKA If VITVwe) 

--~.... I UNTUI< CAtfAt1A- M~vtK 

C~I'!~ ) 

Gbr.3. 5. Letak Bukaan Untuk Posisi Dua 

4. Ienis/Modellendeia 

Dari bukaan untuk pencahayaan dan ventilasi udara diatas dapat disimpulkan 

dan di tentukan jenis/model jendela yang dapat digunakan untuk Laboratorium 

Terpadu nanti, yaitu : 

a.. Model .Tendela LJntuk Posisi Satu 

Untuk Lantai Dua Keatas Untuk Lantai Dasar 

CA5f=MeHT TOr
 
HlAN6
 

LO(,1V~ J:. f'V(P-D 
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CA~ TtJP HUNG -k fryep 

Gbr.3.6. Model Jendela Untuk Posisi Satu 

b'. Model Jendela Untuk Posisi Dua 

Untuk Lantai Dasar Untuk Lantai Dna Keatas 

11'f=M J'>~. ~rs( 6A1l.I 
1fUte:MN uNTUI< 
t.Am-At 11VA ~ 
'

f~ ~ Q\S"t:::M~ lOP HL1N6 

V~ICAl--\'( t;\.-WING 

Gbr.3.7. Model Jendela Untuk Posisi dua 

Untuk bahan kusen dari model-model jendela diatas digunakan kusen jendela dari 

bahan aluminium dengan dasar pertimbangan : 

1. Cepat dan mudah dalam pemasangannya. 

2. Mudah dan cepat dalam pembuatannya. 
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3.	 Mudah dalam pembentukannya.
 

4. Tidak memerlukan waktu lama dalam pemasangannya.
 

Untuk Dayligh Faktor dari kusen tersebut adalah antara 20-25% sedangkan untuk
 

perawatan dan pembersihan jendela untuk laboratorium ini dilakukan tiap bulan
 

sekali. Dari kemungkinan model jendela untuk Laboratorium terpadu tersebut diatas,
 

untuk kacaIiya digunakan jenis kaca penolak panas sinar matahari. Fungsi dari kaca .
 

tersebut adalah untuk mengurangi transmisi panas dari sinar matahari dan di dalam
 

beberapa hal memantulkan cahaya silau. Kaca ini terdiri dari beberapa tipe, antara
 

lain:
 

e.	 Antisum 

Berwama kebiru-biruan, pada bidang yang kasar dan rata memberikan relief dari 

radiasi sinar matahari dan transmisi cahaya yang tinggi. 

f	 Colorex 

Bertektur, berwama biru-hijau, kaca yang sangat bening dengan daya serap 

radiasi infra merah dari matahari yang sangat tinggi. 

g.	 Spectra Gloat Glass 

Dengan ion logam pada satu permukaannya untuk mengontrol konsentrasi dan 

kedalaman. 

h.	 Spectra Float 50/67 

Dengan serbuk metal perunggu, pada satu permukaannya mempunyai transmisi 

cahaya yang dapat dilihat pada 50% dan transmisi panas matahari 67%. 

ID.2.2. Elemen Vertikal dan Horisontal 

Untuk menentukan panjang tritisan dan kedalaman dari ruang (elemen dinding 

seprti sisip-sirip beton) ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 

Sirip tidak dipakai dengan altematif lain yaitu dengan memberikan jarak pada 

dinding tepi bangunan lebih menjorok kedalam namun pada atap paling atas 

diperhitungkan seberapa panjang tritisan dan sirip beton dibuat. 
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'..-.---. P.qvi) tlllt10 }Vlh'b4V1 diseSlA?/ll<aV1 
~.e..VlgtjV7 1<edalralMcwl vua/l1~ 
~( bt!lwa""~~ 

- K&tal.tH1'1aVl VIA a1I1(-) ptMtIJ 

Ltt~1 tw· ~K dfp.l1/LM/<aVl
-Iv f ffQ:f 1/1 ~ f 

Gbr.3.8. Pemberian Jarak Untuk Bagian Bangunan 
Yang Tidak Menggunakan Sun Shading 

Untuk penggunaan sirip, perhatian utama pada lebar dan panjang sirip. Ruang 

paling tepi tidak menjorok kedalam. 

/ 

~ P~~Vlqr daVl ~6av 
C:;rl""f AI ~Vt-tc>lht<aV7 
GR<;\At1r A1W1tfVl 1<e6vttvl1~117 
call1t\~ ttv1a~1I1 1< dtalll 
l<dtHI7~V'ttV1 tvtd. 
~lil'«.Vtl«sI' 

Gbr.3.9. Penggunaan Sirip Pada Laboratorium Terpadu 

Sedangkan untuk penentuan panjang dan lebar tritisan adalah seperti gambar dibawah 

Int. r---4~1 
~'r 7- PtllVl)~V1~ h~V1 0Vtt'lti1'i~~ • 

Gbr.3.10.Penentuan Panjang dan Lebar sun shading 
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Pemasangan overstek perlu diperhatikan bahwa diatas lubang cahaya pada 

Laboratorium Terpadu nanti akan mempengaruhi derajat terang bagi pencahayaan 

daerah belakang ruang yang akan diterangi. Daerah sisi jendela juga mengalami 

penurunan derajat terang akibat overstek tersebut, sehingga dalam pemasangan 

overstek pada bangunan laboratorium ini nanti harus berhati-hati karena disamping 

manfaat yang di dapat, timbul pula kerugian akibat pemasangan overstek tersebut. 

Semakin besar overstek semakin besar pula pengurangan derajat terang bagi ruang 

yang akan diterangi. 

n.2.3. Kapasitas dan Kebutuhan Pencahayaan dan Penghawaan Ruang 

Praktikum 

Untuk mengetahui kebutuhan pencahayaan alami ruang-ruang praktikum di 

laboratorium ini, digunakan metode kebutuhan kuat pancar (illuminasi) yaitu ada dua 

langkah perhitungan : 

1. Penentuan tingkat illuminasi ruang berdasar pada sifat pekeIjaan 

Tabe13.2 : Penggolongan kualitas penerangan berdasar sifat pekerjaan 

Tipe Pekerjaan
 
llluminasi
 
Kategori Range 

llluminasi (Lux)
 
lllwninasi Umwn Dalam Ruang
 

20-30-50 
50-75-100 

._-----.- 

A Ruang publik: dengan area sekitar gelap
 
B
 Orientasi sederhllnll Ilntllk diclatllngi sebentar 

Area keria dengan aktivitas visual kadang sulit
 
llluminasi Untuk Jenis Pekeriaan
 

D
 

100-150-200C 

200.300.500 Sangat dan berukw'lln bem (menulill, mencetak dan peketjllll1l 
ben2kel) 
Agak Kontras dan berukuran sedang (menulis dengan pensil dan 
membaca) 

500-750-1000E 

f-------- 
I000-15()(j~200(f- Kekontrasan rendah dan berukuran kecil (baca dan menuhs di kertas 

buram) 
llluminasi Untuk Jenis Pekeriaan DilenllkaDi Kombinasi Penerangan Lokal 

G 

F 

5000-7500-10000 
Kekontrasasn rendall atau ukuran kecil 2000-3000·5000 
Pekeriaan insoeksi sulit H 
Pekeriaan dcnl!:an kcsulitan insoeksi istimewa 10000-15000-20000I 

Swnber : Courtney of illuminaty engineering sosiety ofnorth Amenca 

2. Penentuan faktor pencahayaan alami 

Setelah diketahui kebutuhan kuat illuminasi sesuai dengan sifat pekerjaan, faktor 

pencahayaan alami dapat dicari dengan menggunakan rumus Df = ElEa atau 

sebaliknya. 
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Tabe13.3 : Faktor Pencahayaan Alami 

Kategori Tipe Pekerjaan 
llluminasi 

Faktor Pencahayaan 
Alarni(Lux) 

llluminasi Umum Dalam Ruang 
A Ruang publik dengan area sekitar gelap 0,2-0,3-0,5 

0,5-0,75-0,1 Orientasi sederhana untuk didatanci sebentar 
C 
B 

1-1,5-2 Area ketia dengan aktivitas visual kadang sulit 
Illuminasi Untuk Jerns Pekeriaan 

D 2-3-5 Sangat dan berukuran besar (menulis, mencetak dan pekerjaan 
benlikel) 

E 5-7,5-10 Agak Kontras dan berukuran sedang (menulis dengan pensil dan 
membaea) 

F Kekontrasan rendah dan berukuran keeil (haea dan menulis di kertas 
buram) 

Illuminasi Untuk .Tenis Pekeriaan Dilen~api Kombinasi Penerangan Lokal 

10-15-20 

G 20-30-50 Kekontrasasn rendah atau ukuran kecil 
H 50-75-100 Pekeriaan inspeksi sulit 
I 100-150-200 Pekeriaan dengan kesulitan inspeksi istimewa -._-

Sunlber : Courtney of illuminaty engineering sosietY. ofnorth Amenea 

sehingga dapat dicari luas bukaan yang diperlukan dengan rumus : 

I Aw/Ar (%)= 5 x Dr (%) 

Aw : Luas Bukaan 

Af : Luas Lantai 

Of : Faktor Pencahayaan Alami 

Tabcl 3.4 : Luas bukaan pada ruang praktikmn Laboratorium Terpadu 

Ruang 
Praktikum 

Luas Lantai 
(m2 ) 

Kategori Illurninasi Faktor Peneahayiulll 
Alami (%) 

Luas 
Bukaan (m2 

) 

Lab. Pre Klinik 450 F 10-15-20 225-337-450 
Lab. Penelitian 112 F 10-15-20 56-84-112 
Lab. Klirnk 1 630 F 10-15-20 315-472-630'- ... _.. 

436-654.75-873Lab. Klinik 2 873 F 10-15-20 
Lab. KGM 140 F 10-15-20 70-105-140 
Lab. Keria 186 F 10-15-20 93-134,5-186 

Sumber : Perhitungan 

Kecuali ruang praktikum di atas, ruang-ruang lain pada Laboratorium Terpadu 

memerlukan pencahayaan alami, kecuali ruang-ruang seperti Ruang Radiologi, Ruang 

cuci, Ruang gelap. Untuk keserasian penerangan ruang praktikum dicari pad 1/3 

kedalaman ruangan/ lebih dekat ke tengah-tengah. Rata-rata. penerangan mang 

paraktikum nanti ada.lah rata-ratailuminasi yang diukur pada titik keseimbangan yang 
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didistribusikan melalui seluruh luas ruangan dengan bidang penerangan 1m diatas 

permukaan lapisan penutup lantai. 

ID.2.4. Perletakan Pada Bangunan 

Posisi jendela pada Laboratorium Terpadu nantinya tak ditempatkan seeara 

terpusat, tetapi lebih dekat ketepi dinding, karena jika tidak maka akan timbul 

perubahan dalam penerangan. Juga menghindari tembok lebar antara jende1a karena 

akan mengurangi keserasian penerangan. Semakin tinggi posisi jendela, semakin 

rendah derajat efisiensinya tetapi keserasian penerangan meningkat dan bidang 

penerangan yang sesuai denagn penerangan rata-rata dalam ruang dalam lebih dalam 

antara ruangan, akibatnya kedalaman ruangan akan dapat digunakan denganlebih 

menguntungkan selama sudut terjadinya eahaya masih miring pada jarak yang jauh 

dari jendela. Cahaya yang terbaik mempunyai sudut 20° ke ruang kerja. Sudut yang 

terjadi yang lebih keeil menghasilkan bayangan panjang yang tak diinginkan. Jarak 

dari bongkol jendela ke langit-langit harus 30 em. Untuk keserasian yang terbesar ~ 

darijendela adalah menghadap utara (eahaya Utara). ~ \~~~ , 
,,1//, ~.\\.«. ),.,:
,~~ 7 • .}I' 
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Gbr.3.1 1·, Perletakan jendela Pada Bangunan Laboratorium Terpadu 
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ill.2.5. Tata Hijau 

Tanah, halaman dan jalan dekat bangunan mernpakan bidang penerima sinar 

yang banyak. Oleh sebab itu hams dihindari pemakaian beton untuk penutup karena 

mudah menimbulkan dan memancarkan panas dalam bangunan. Dalam Laboratorium 

Terpadu di usahakan penggunaan tumbuhan sebagai unsur penyejuk udara sekitar 

bangunan.
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\	 Gbr.3.12. Analisis Tumbuhan Pada Laboratorium Terpadu 
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m.3. Penampilan Arsitektur Tropis Pada Bangunan Laboratorium Terpadu 

Bentuk penampilan bangunan dapat memberi pengaruh secara psikis terhadap 

orang yang melihatnya. Sebagai salah satu bangunan pendidikan penampilan pada 

bangunan laboratorium terpadu ini akan berpengaruh secara psikis terhadap proses 

kegiatan penghuninya dan penanganan pasien. Jika penampilan arsitektur tropis 

bangunan Laboratorium Terpadu nantinya mampu menciptakan suasana yang akrab 

dan unsur keterbukaan, maka mahasiswa dan pengunjung (pasien) akan merasa 

nyaman dan diterima di dalamnya dan ini merupakan langkah awal untuk membantu 

proses penanganan pasien dan meningkatkan produktifitas kegiatan yang ada. 

Penampilan erat kaitannya dengan bentuk arsitektur dan untuk itu akan 

dibahas lebih lanjut unsur-unsur bentuk arsitektur tropis yang menonjol dan 

berpengaruh sekali terhadap tampilan wajah bangunan Laboratorium Terpadu ini 

tanpa mengabaikan penampilan bangunan di sekitarnya sehingga mampu berinteraksi 

dengan tautan lingkungannya dan juga perlu diperhatikan aspek-aspek lain yang 

memberikan pengaruh pada penampilan bangunan dengan ciri penampilan arsitektur 

tropis. 

1. Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan Laboratorium Terpadu ini langsung berhubungan dengan 

kegiatan yang ada di dalamnya serta lingkungan dimana bangtman tersebut berdiri. 

Fungsi bangunan ini adalah sebagai bangunan untuk laboratorium terpadu Fakultas 

Kedokteran Gigi yang keberadaan bangunan di dalam site Fakultas Kedokteran Gigi 

UGM dan merupakan satu kesatuan dari Universitas Gadjah Mada. Untuk itu bentuk 

bangunan hams dibuat selaras dengan lingkungannya dengan tanpa meninggalkan ciri 

khas arsitektur tropis yang dimilikinya. Bentuk bangunan laboratorium ini dari 

bentuk dasar kotak persegi maupun persegi panjang, dengan pertimbangan : 

Penyesuaian dengan bentuk-bentuk yang sudah ada (misalnya dari bentuk atap
 

yang dipilih dari arsitektur lokal yaitu joglo lawang gantung).
 

Pengolahan dengan garis-garis vertikal dan horisontal (silang, tegak lurus, silang
 

miring).
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Gbr.3.13. Bentuk Bangunan Laboratorium Terpadu 

2. Struktur 

Sistem struktur memegang peranan penting dalam bangunan, terutama 

kekuatan dan estetika bangunan. Dapat diungkapkan melalui keseimbangan statis, 

memberikan kepuasan kebutuhan fungsional dan memenuhi persyaratan ekonomis. 

Untuk struktur dari bangunan laboratorium ini dengan pertimbangan : 

a. Struktur yang memenuhi kaidah stabilitas dan mendukung kegiatan yang 

diwadahinya. 

b. Struktur bangunan dapat menjamin keamanan terhadap kegiatan di 

dalamnya 

c. Struktur bangunan dapat mendukung penampilan arsitektur tropis. 

Sedangkan untuk pengolahan penampilan bangunan Laboratorium Terpadu 1m 

nantinya dapat diterapkan denagn beberapa kemungkinan, yaitu: 

Struktur diperlihatkan secara dominan (dalam hal ini denah dan tampak
 

menjadi unsur pengisi dari struktur dominan tersebut).
 

Struktur terpadu dengan denah dan tampak.
 

Struktur ditampilkan sebagian saja (bbisa baloknya saja, kolomnya atau
 

unsur-unsur lain tapi tidak secara utuh).
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Obr.3.14. Struktur Sebagai Pendukung Penampilan Bangunan 
~ 

Laboratorium Terpadu 
3. Bahan Bangnnan 

Bahan dipilih dengan kemampuan melindungi bangunan yang baik terhadap 

cuaca yang selalu berubah sehingga dapat diperoleh kenyamanan ruang dalam. 

Kecuali itu bahan bangunan memegang peranan dalam pengungkapan visual 

bangunan. Karakteristik bangunan yang berbeda-beda dapat memberikan ekspresi 

yang berbeda terhadap fasade bangunan. Jenis dan karakteristik bahan dapat dilihat di 

bawah ini. 

Tabe13.5 : Jenis Material, Sifat dan Kesall Yang Di Timbulkan 

Jenis Material 
-_.... 

Sifat Kesan Penampilan 

Alamiah, menyatu dengan 
1in~kungan 

Fonnal, keras, kaku, kokoh, 
sederhana 

Ornamental, praktis, ringan, 
keras dan kokoh 
Ringan,mewah elegan dan 
dinamis 
Ringan, dinamis dan fonnal 

Dinlrin. ringan dan dinamis 

BatuAiam FieksiOOI terutama pada detail untuk 
maemn-mncnm stnJktur 

Beton Mampu menahan gaya tekan, mudah 
menyesuaikan dengan sistem struktur 
lainnva 

Baja Mampu menahan gaya tarik, tidak 
tahan panas tingci 

Metal Efisien, lentur 

Pastik Mudah diOOntuk, mudah diOOri warna 
tetapi getas (mpuh) 

Kaca Transooran. reflektansi tinggi 
Kavu Muai besar Kuat, Ornamental 
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4. Elemen Alam 

Elemen alam ini untuk untuk membuat suasana lebih sejuk. Bangunan 

laboratorium berpenampilan arsitektur tropis ini nantinya menggunakan unsur-unsur 

alam seperti tumbuhan yang mana akan memproduksi oksigen untuk mengurangi 

panas matahari dalam ruangan dan disaat radiasi sinar matahari sedang tinggi

tingginya sehingga ruang menjadi lebih sejuk. Dengan memasukkan unsur-unsur 

tumbuhan dalam bangunan berarti memasukkan skala manusia dalam bangunan 

sehingga bangunan lebih manusiawi. 
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Gbr.3.15. Elemen Alam Sebagai Penyejuk Bangunan 

5. Segi Pencapaian 

Penampilan bangunan dari segi pencapaian ke bangunan merupakan tahap 

pertama dari sistem dimana kita dipersiapkan untuk melihat, mengalami dan 

menggunakan ruang-ruang tersebut. Penampilan ke sebuah banguhnan dan jalan 

masuknya mungkin dapat berbeda-beda dalam waktu tempuh dari beberapa tahap 

menuju ruang-ruang yang· dipadatkan hingga suatu rute alur yang panjang dan 

berbeiok-belok yang harus ditempuh sebelumnya. Pencapaian mungkin kontras 
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ketika dihadapkan dengan apa yang terjadi pada pemberhentiannya atau mungkin 

diteruskan kedalam urutan ruang-ruang interior, menggabungkan suasana didalam 

dan diluar bangunan. Untuk pencapaian ke bangunan -: laboratorium ini dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pencapaian langsung dan pencapaian 

tersamar. 

(1-'0(' 
\[IrJ..	 .;)" 

Gbr.3.16. Pencapaian pada Laboratorium Terpadu 

rnA. Kesimpulan 

Dan analisis dan uraian yang sesuai dengan permasalahan, ada beberapa hal 

yang dapat disimpulkan mengenai parancangan Laboratorium Terpadu FKG UGM, 

antara lain : 

1.	 Pencahayaan dan Penghawaan Alami. 

Untuk jenis bukaan/jendela untuk lantai satu menggunakan model casement top 

hung, verticaly pivoted, fixed & casemen top hung dan verticaly sliding, 

sedangkan untuk lantai dua keatas menggunakan model jendela louvre & Fixed 

dan casemen top hung &fixed 
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Kaca yang digunakan sebagai penutup jendela digunakan jenis kaca penolak sinar
 

matahari.
 

Untuk elemen vertikal dan horisontal dipakai sesuai dengan panjang dan lebar
 

bukaan.
 

Lebar bukaan disesuaikan dengan luas lantai yang ada.
 

Pada sisi utara dan selatan bukaan lebih dominan dan pada sisi timur dan barat
 

bukaan lebih sedikit.
 

Tumbuhan yang digunakan adalah jenis tumbuhan yang memiliki bantalan daun
 

yang lebar dan tinggi karena lebih banyak produksi oksigennya.
 

2.	 Penampilan Arsitektur Tropis Bangunan Laboratorium Terpadu. 

Bentuk bangunan Laboratorium ini merupakan keterpaduan dari unsur-unsur atap 

permukaan dinding dan masih memperhatikan dengan bentuk-bentuk yang sudah 

ada pada bangunan kampus UGM. 

Untuk memperkuat penampilan Laboratorium struktur diperlihatkan. 

Bahan bangunan dipilih dari bahan yang mampu melindungi bangunan dengan 

baik terhadap cuaca. 

Untuk memberikan kesejukan sekitar dan dalam ruangan Laboratorium, di pakai 

elemen alam ~eperti mmput dan pepohonan. 

• - Pcncapaiun kc laboratorium terpadu secara langsung dari Jl. Bhinneka Tunggal 

Ika dan tersamar dari j1. Denta. 
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