
Laboratorium Biologi,Fisika,dan KImla untuk SMU

BAB V

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Pada bab ini, merupakan isi kesimpulan dari analisa yang dijadikan

sebagai bahan acuan dasar perencanaan dan perancangan. Dalam konsep

perencanaan dan perancangan berisikan beberapa hal, yaitu: lokasi terpilih, site

terpilih, macam dan besaran ruang, pola tata ruang arsitektural, penampilan
bangunan serta sistem struktur dan utilitas.

5.1. Lokasi

Lokasi terpilih untuk perencanaan laboratorium Biologi, Fisika,

dan Kimia adalah tertetak di desa Trihanggo kecamatan Gamping
kabupaten Sleman, dimana lokasi terencana dari jarak rata-rata sekolah

yang belum memiliki laboratorium diYogyakarta sekitar 20 Km.

5.2. Site

Pertimbangan pemilihan site dengan luas 2fi?00 m2 untuk

mengantisipasi kemungkinan adanya pengembangan laboratorium
Biologi, Fisika dan Kimia .

Gambar 5.1 : Site terencana.
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• Orientasi massa bangunan yang mengarah ke jalan sebagai

pertimbangan untuk kemudahan dan efektifitas dalam pencapaian.

5.3. Konsep Macam dan Besaran Ruang.

Kebutuhan ruang didasari oleh adanya kegiatan yang akan

diwadahi, yang ditunjukan untuk pelaku kegiatan, dimana pelaku kegiatan

terdiri dari : pengunjung ( pelajar dan guru ) serta pengelola. Dari analisa

yang terdapat di bab III maka kebutuhan ruang yang diperiukan pada

laboratorium ini adalah sbb :

A. Kebutuhan dan besaran ruang untuk pengelola.

Perhitungan besaran ruang, disesuaikan dengan jumlah kapasitas

kegiatan, modul kegiatan + sirkulasinya , seperti yang teriihat dalam

tabel berikut ini:

JENIS RUANG KAPASITAS LUAS RUANG

• Direktur. 1 24 m2

• Urusan I
kepegawaian

I

- Ruang kepala 1 18 m2

staf.

- Ruang staf 10 48 m2

- Ruang rapat 20 48m2

- Ruang tamu 10 24 m2

• Urusan logistik

- Kepala logistik 5 24 m2

dan staf

- Gudang
- 100 m2

• Keamanan 4 20 m2

• Ruang koor lab ! 1 24 m2

- Staf ahli Biologi 4 24 m2

- Staf ahli Fisika 4 24 m2

- Staf ahli Kimia ; 4 24m2
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Perpustakaan

Ruang baca

Ruang buku

Ruang staf

« Operasi

Gedung &

Utilitas.

• Lavatory

• Tempat parkir

Mobil

180 m

57 m2

15 m2

15m2

24 m2

83 m2

150 m2

- Motor 200 300 m2

• Mushola -
77 m2

• Hall -
120 m2

• Plaza -
250 m2

• Auditorium 300 230 m2

• R pamer. -
120 m2

• Cafetaria. 100 96 m2

Tabel 5.1: tabel kebutuhan dan besaran ruang.

Jumlah total luas kebutuhan ruang untuk pengelola adalah : 2.019 m2
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B. Perhitungan kebutuhan dan besaran ruang untuk pengunjung (pelajar

dan guru ) :

JENIS RUANG KAPASITAS LUAS RUANG

Lab Biologi kelas 2.

• R. praktek 80 oranq 192 m^

Manusia, hewan,

• R. praktek 80 orang 192 rn2

Tumbuhan.

• R. persiapan. Ada 4 ruang GO m2
1

dan penyimpanan.

Lab Biologi kelas 3.
.

• R. praktek 48 orang
11h m7

Manusia, hewan,

• R. praktek 48 orang 115m"

Tumbuhan. -

• R. persiapan. Ada 2 ruang 3C m2

dan penyimpanan

Penunjang

• Tempat tumbuan. -

• Tempat hewan. -

Lab Fisika kelas 2.

• R. praktek optik. 80 orang 19^noa
• R. praktek

Mekanika. 80 orang I92mz
• R. praktek

2

Kelistrikan. 80 orang 19^m

• R. persiapan.

danpenyimpanan. Ada 6 ruang 90 rnz

• R. gelap. Ada 2 ruang AG™2

Lab Fisika kelas 3

R. praktek optik. 48 orang 115 m2
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• R. praktek

Kelistrikan
48 orang 115 m2

• R. persiapan.
Ada2 ruang 30 m2

dan

penyimpanan
Ada2 ruang 40 m2

• R. gelap.
Ada2 ruang 32 m2

Lab kimia kelas 2.

- R. praktek reaksi
80 orang 192 m2

• R. persiapan
Ada 2ruang 30 m^

dan

penyimpanan
Ada 4

• Lemari
lemari 8 m2

asam.

• Kamar air
Ada kamar 8 m2

• R.instrume
Ada 2 32 m2

nt
ruang

Lab kimia kelas 3

• R. praktek reaksi
48orang 115 m2

• R. persiapan
ada 1 24 m2

dan
ruang

penyimpanan

- Lemariasa
Ada 2 4 m2

m.
lemari

• Kamar air
Ada1 4 m2

R.instrume
kamar 16 m2

nt
Ada 1ruang

• Lavatory.
Ada 3 96 m2

Tabel 5.2 : Kebutuhan dan besaran ruang.
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Jumlah total luas kebutuhan ruang untuk pengunjung adalah :

2.256 m2. . dan total luas untuk pengelola :2.019 m2. Jadi luas total

bangunan terencana seluas 4.275 m2.

5.4. Konsep Tata Ruang Arsitektur

Untuk menghadirkan suasana edukatif yang rekreatif di

laboratorium ini adalah dengan merencanakan pola tata ruang yang tidak

monoton yang didukung oleh unsur alam dan bentuk yang dinamis

sebagai penunjang untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan.

5.4.1. Konsep Tata Ruang Luar

1. Tata massa.

Rencana tata massa yaitu dengan memploting antara fungsi

pengelola , penunjang pengunjung dan memisahkan

laboratorium.

2. Pola sirkulasi.

Untuk perencanaan ruang gerak untuk sirkulasi dengan

memasukan unsur bidang-bidang yang dimainkan adapun

altematif permainannya dengan bidang yang dilengkungkan,

dipatahkan, pengolahan motif lantai dan memasukan elemen air

sebagai pendukung.

v> Hc+f^ Ua^Mi
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3. Tata Landscape

Pada dasamya tata landscape ini adalah penggabungan dari

bahan-bahan yang berupa vegetasi, air, street furniture, dan

sculpture. Untuk menimbulkan kesan rekreatif maka, keempat

unsur tersebut disatukan kedalam suatu pola yang dinamis yang

dapat menimbulkan kesan visual yang menyenangkan.

a. Vegetasi.

• Untuk perletakan pohon-pohon secara klimatologis sebagai

pengatur iklim pohon tersebut diletakan di ruang luar yang ditata

dengan pola grid, adapun altematif pohon yang akan dipakai

adalah pohon palm dan beringin.

• Landscape digunakan sebagai penguat figur dan pembentuk

ruang terbuka yang dapat digunakan sebagai tempat vegetasi

materi praktikum, dan menggunakan vegetasi palm sebagai

pengarah sirkulasi.

0 0 o
J—11

•"' O 00 0 o
1 1

Untuk menghindari kebisingan dari jalan arteri pada area lokasi

terencana yang dekat dengan jalan diberi pohon palm dengan

tinggi sekitar 2,5-3 meter yang ditata secara linier.
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b. Elemen air

Elemen air sebagai media yang dapat mewujudkan suasana

rekreatif terdapat pada plaza. Dan juga menghadirkan elemen

air dilaboratorium dengan cara menyediakan media air di

tempat, dimana tempat itu merupakan "view orientasi" ruang

laboratorium.

c. Street furniture dan sculpture.

Elemen street furniture pada lokasi terencana di letakan di

ruang-ruang sirkulasi dan sculpture di letakan di area plaza

laboratorium.

5.4.2. Konsep Tata Ruang Dalam.

Pola pembentukan suasana edukatif yang rekreatif dilaboratorium

adalah dengan, memasukan unsur-unsur pembentuk suasana yang

menyenangkan. Seperti pembentuk berikut ini :

1. Fisiologi warna.

Perpaduan wama pada laboratorium ini menggunakan warna kuning,

hijau, dan biru agar dapat menimbulkan emosi rasa senang bagi para

pelajar yang nantinya diharapkan dapat merangsang minat belajar bagi

para pelajar.
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2. Dalam kaitanya dengan perancangan yaitu dengan membentuk citra
bentuk bangunan dengan mengolah bentuk-bentuk dasar yang
ditransformasi pada fungsi ruang agar bangunan tersebut memiliki citra

yang sesuai dengan fungsinya dan yang nantinya diharapkan bisa
memberi kesan yang menyenangkan pada sipemakai.Maka pola
pembentukanya ditentukan atas dasar pola sebagai berikut.

- Bentuk massa dan omamen pada laboratorium ini dengan
mengaplikasikan kombinasi bentuk kotak dan batang, dan
mentransformasikan sifat bening air yang diaplikasikan ke pola ruang-
ruang yang transparan pada laboratorium.

3. Memasukan elemen air yang dapat menghasilkan suara di didalam
bangunan , sebagai altematif diletakan di selasar, di dekat laboratorium,
atau di plaza.

O

i.

4. Dengan dihadirkannya ruang pamer diharapkan dapat memberikan suatu
wahana informasi tentang pendidikan dan juga merupakan suatu cara
untuk mengkondisikan suasana agar laboratorium ini berkesan rileks
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5.5 Konsep PenampilanFacade Bangunan.

Penampilan pada laboratorium ini adalah dengan mengkombinasi

bidang masif dan transparan serta mengkombinasikan elemen-elemen

batang.

^/if -TV/c^p^^fy/ ff^Y-*"-^.

s
£3
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5.6. Konsep Struktur.

Sistem struktur yang di gunakan menggunakan sistem rigid frame,

karena pada sistem ini menggunakan balok-balok sebagai pembentuknya

yang secara langsung bisa mengaplikasikan bentuk kaku seperti dengan

ciri laboratorium ini, dengan balok-balok konstruksi rigid frame yang

diekspose nantinya diharapkan dapat mengarahkan pendekatan yang
emosi rasa menyenangkan.

-)• <X«U?|<r -f""^ JlI &\cf. ?<*C.

-) tyi^tc /j>^
y?Ar#t/
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5.7. Utilitas.

Jaringan utilitas yang disediakan pada laboratorium merupakan satu

kesatuan jaringan yang harus dikoordinir dengan baik guna mendukung

kegiatan yang ada pada laboratorium ini. Adapun jaringan utilitas yang di

sediakan terdiri atas jaringan air, drainasi dan sampah, jaringan listrik,

Jaringan komunikasi, Jaringan pemadam kebakaran, Penghawaan dan

Pencahayaan.

1 Jaringan air.

Rencana distribusi kebutuhan air pada laboratorium ada dua macam,

yaitu kebutuhan untuk pelayanan pengelola, air minum, cuci dan

lavatory, hidrant, serta kebutuhan untuk praktikum didistribusikan

dengan jaringan air dari PDAM. Sedangkan kebutuhan air sebagai

faktor pendukung nuansa rekreatif didistribusikan dengan

menggunakan air sumur.

2. Drainase dan pembuangan sampah.

Dalam hal ini merupakan saluran jaringan air kotor, limbah padat,

sampah dan air hujan.

• Saluran untukair hujan, air kotor, menggunakan saluran tertutup.

• Bak penampung sebagai pengontrol saluran, serta tempat

pertemuan antar saluran.

• Saluran dan septictank untuk kotoran dari kamar mandi dan wc

pada tiap unit.

Limbah cair hasil reaksi kimia.

• Limbah dari hasil reaksi kimia di laboratorium kimia di salurkan ke

sumur resapan limbah, melalui pipa yang terbuat dari campuran

semen atau keramik, dengan menggunakan pipa jenis ini

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya reaksi antara senyawa

kimia dengan saluran , yang bila terjadinya kerusakan atau

kebocoran dapat mengakibatkan pencemaran di sekitar

laboratorium.

Pembuangan sampah

• Pembuangan sampah ditampung pada tempat-tempat strategis

untuk selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sampah yang
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complek atau conatiner sampah yang siap membawa ke tempat

penimbunan

3. Jaringan listrik.

Sistem jaringan listrik pada laboratorium di sesuaikan dengan jaringan

listrik yang sudah ada dan diadakan penambahan jaringan sesuai

dengan kebutuhannya.

Daya listrik didapat dari PLN dan menggunakan cadangan dari

generator, dan pemanfaatanya meliputi:

• Penerangan bangunan.

• Penerangan diarea kawasan.

• Daya keperluan praktikum.

^

Sub main panel
PeneranganPLN

•

i r

Trafo
fe

Meteran ATS MDP
^

i L

Genset Trafo

Sub main panel
Power•

Diagram 5.1. Suplay Tenaga Listrik

4. Jaringan komunikasi.

Untuk menjalin hubungan dengan sekolahan-sekolahan SMU di

Yogyakarta, atau instansi yang lain menggunakan jaringan telephone,

untuk hubungan antar ruang juga menggunakan telephone.

5. Sistem Pemadam Kebakaran.

Untuk mengatasi terjadinya kebakaran di laboratorium, menggunakan

alat-alat pemadam kebakaran seperti:

• Sistem tabung pemadam kebakaran.
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• Sistem hydrant.

• Sprinkler.

Jaringan sprinkler ditempatkan pada semua ruangan, hydrant di

tempatkan pada lokasi-lokasi dengan jarak tiap 30 meter. Tabung gas

di tempatkan pada tiap ruang.

6. Penghawaan.

Pada laboratorium ini mengunakan dua macam penghawaan, yaitu :

• Penghawaan alami dengan memanfaatkan bukaan-bukaan yang

terdapat dalam bangunan sehingga udara bisa bergerak dan

berganti. Penghawaan jenis ini terletak pada ruang praktikum dan

ruang pamer.

• Penghawaan buatan menggunakan sistem AC, jenis ini terdapat

pada ruang pengelola. ruang auditorium.

7. Pencahayaan.

Pencahayaan memanfaatkan pencahayaan yang alami dan buatan.

Pencahayaan alami dapat diperoleh dari bukaan-bukaan yang ada

dalam bangunan. Sedangkan pencahayaan buatan diperoleh dari

penerangan lampu listrik.
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