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BAH V 

ANALISA 

5.1. Tin.1auan Interaks1 dan Komunikas1 Dalam Bangunan 

Pada sebuah bangunan yang d1tunjang oleh adanya fas1l1

tas yang memadai serta hubungan antar ruang baik secara 

vertikal maupun secara hor1sontal yang didesain dengan 

memperhatikan keterkaitan antara ruangan yan8 satu dengan 

yang lainnya, akan lebih mudah dan memper1ancar didalam 

melakukan segala aktivitas. 

Interaksi dan komunikasi dalsm sebuah bangunan akan 

sangat mendukung proses terciptanya kelancaran keglatan yang 

ada di dalamnya, sehingga faktor-faktor yang mendukung 

lancarnya hubungan interaksi dan komunikasi ini perlu sekali 

adanya rancangan ekstra yang harus diperhatikan. 

Pada bangunan Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik 

Sipil dan Perencanaan, untuk mendukung proses belajar menga

jar secara efektif dan efisien, hubungan interaksi dan 

komunikasi merupakan faktor utamadidalam membentuk watak, 

kedisiplinan dan juga kreativitas mahasiewa. 

5.1.1.	 Haeam Hubunsan Interaks1 dan KOIIIUIlikasl dalam Bangu

nan 

a. Menurut sifatnya' 

-	 Interaksi dan komunikasi secara langsung 

yaitu interaksi dan komunikasi yang terjadi secara 

langsung dan tanpa menggunakan perantara. Misalnya 

bertatap muka dan mengadakan komunlkasl balk dengan 

55 .. 

._------



~-- "--~"--~"--~ - ~ "." - - -""-~--- . ---~-I 

" , 

56 
, I 

~--------------~-~~~-
bereuara maupun dengan mengsunakan babaaa lsyarat aerta ' 

pandangan mata atau tullaan. 

- Interakai dan komunikasi aecara tak langaung 

yaitu interakai dan komunikaai yang tidak bertatap muka 

aecara langaung, namun hanya mengsunakan alat peran

tara, miaalnya: dengan mengsunakan telepon/interkom, 

radio, aurat, televiai. Biaaanya interakai aemacam ini 

terjadi antar ruang yang aatu dengan ruang yang lain 

yang aaling berjauhan atau antar bansunan yang aatu 

dengan lainnya. 

b.	 Menurut-jenianya 

Menurut jenianya hubungan interakai dan komunikaai- ini 

dapat dibasi menjadi dua : 

- Interakai dan komunikaei di dalam ruangan yaitu terja

dinya di dalam ruangan aeauai dengan bentuk dan jeniBn

ya, yang kebanyakan terjadi aecara langsung dan tidak 

perlu keluar dari dalam ruangan. 

- Interakai dan. komunikaei antarruang dengan ruang, 

yaitu interakai dengan menggunakan alat telekomunikaai 

(telepOn/interkom) atau kebanyakan meluangkan waktu 

untuk mensunjungi ruang yang' akan menjadi tujuan inter

akai. Semakin banyak peluang interakai yang terjadi 

antara ruang yang aatu dengan yang lain, maka akan 

aemakin banyak pula pergerakan terjadi, dan oleh aebab 

itu ruang yang demikian aebaiknya diletakkan berdampin

gan aerta jalur airkulaai harua dapat memenuhi kebutu

han untuk berinterakai. 
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5.1.2.	 Faktor-Faktor yang Henun.1ang In'terakB:l. dan KOIIIUI1ika.,1 

Dl Dalam Bansunan 

Di dalam sebuah bangunan akan terdiri dari beberapa 

kegiatan. Dengan ilmu dan teknologi yang manusia dapatkan, 

dapat diterapkan untuk memperlancar dan mempermudah interak

si dan komunikasi pada bangunan. Faktor-faktor yang menun

.1 ang hubungan ini antara lain : 

a.	 Telepon/interkom 

Merupakan suatu alat yang dipakai untuk berkomunikasi. 

B1asanya alat ini dipakai antar ruang-ruang atau· antara 

bangunan yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya 

alat semacam ini, untuk mengadakan interakei cWtup dengan 

duduk di tempat ker.1a, yang tentu sa.1a·akan lebih memper

cepatdan menambah nilai efisiensi ker.1a. 

b.	 Pengeras suara 

Yaitu suatu alat yang digunakan untuk pemberitahuan dalam 

skala besar, misalnya pada proses bela.1ar mengajar dalam 

ruangan ~esar, sidang, pemberitahuan' waktu sholat 

c. 

dan sebagainya. 

Jalur sirkulasi 
I
I: 

Ii 

Pada bagian ni merupakan faktor yang memperlanoar inter- I, 

aksi dan komunikasi secara tak langsung, namun sangat 
I 

mendukung kegiatan. Jalur sirkulasi merupakan penghubung 

antara ruangan yang satu dengan yang lainnya. 

d.	 Jarak antar ruangan 

Pada bagian ini sangat menentukan efektivitas ruang 

ker.1a, karena bagian ruang yang memungkinkan banyak 

<t_ 

J 
I 
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terJadinya interaksi akan sering membutuhkan tatap muka, 

sehingga ruangan Inlperlu dldekatkan letaknya atau bahkan 

disatukan. 

e.	 Bentuk ruang 

Pada bentuk ruang juga akan mempengaruhi interaksi dan 

komunikasi di dalain ruangan misalnya: tekstur, warna, 

bahan, dan bukaan-bukaan serta besaran ruang. 

5.2. Tinjauan Interaks1 dan Komunikas1 Pada Bangunan JUTA

FTSP 011 

Pada JUTA-FI'SP UII kegiatan belajar mengajar sangat 

ditentukan oleh adanya interaksi dan komunikasi. Antara 

dosen, mahasiswa, karyawan ekan terjadi hubungan interaksi 

dan komunikasi secara harmonia, bila ada suatu wadah eerta 

fasilitas yang dapat mendukung dan menunjang kegiataninter~ 

aksi. 

5.2.1. Hubungan Interake1 dan Komm1kas1 D1 Delam-Ruang 

D::I dalam sebuah universitas <sekolah) faktor utama yang 

menjadi tujuan pokok kegiatan adalah terjadinya proses 

belajarmengajar, oleh sebab itu permasalahan yang banyak 

dibahas adalah ruang-ruang yang banyak mendukung proses 

belajar mengajar dan pihak yang mengajar akan berhadapan 

langsung serta terjadi hubungan interaksi dan komunikasi. 

Hubungan interaksi dan komunikasi ini dapat terjadi secara 

auditif dan fisual. 

a.	 Interaksi dan komunikasi secara auditif 

Antara dosen dan mahasiswa ekan selalu terjadi hubungan 
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secara auditif untuk berkomunikasi, baik itu dari pihak 

dosen ataupun pihak mahasiswa. Dlsini pibak yang berbicara 

merupakan bagian yang aktif sedangkan pihak pendengar adalah 

bagian yang pasif. 

b. Interaksi dan komunikasi secara visual 

Baik pada ruangan kelas yang berskala kec1l, sedang, 

maupun besar tidak boleh ada benda yang dapat menghalangi 

pandangan dosen ke mahasiswa ataupun mahasiswa ke arah'dosen 

dan layar peraga. Hubungan ini juga sansat dipengaruhi oleh 

adanya pencahayaan. 

5.2.2. Hubunsan 1nteraks1 dan k0Dll11kas1 antara ruang dengan 

ruang 

Antara ruang dengan ruang dapat terjadi hubungan inter

aksi. Untuk memudahkan adanya interaksi ini maka perlu 

adanya pengelompokkan ruans-ruang yang sal1ng berke

pentingan. 

a. Hubungan ruang-ruang secara vert1kal 

Pede bubunsan i~uang-ruans dihubunskan densan jalur 

sirkulasi vertikal (tangga) dan pengelompokkankegiatan 

disesuaikan densan kebutuhan serta ef1siensi kerja. 

b. Hubungan ruang secara horisontal 

Yaitu hubunsan ruang-ruang yang d1hubungkan dengan 

jalur sirkulasi dengan penempatan ruang-ruang disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

~ , 

I. 

, ~ 
',' 

.' 



__.--L_ -	 '----1 

60 

5.3.	 Analiaa Kegiatan BeleJar HeIl8a..1ar pada Jurusan Arsitek

tUr universi'tas Islam Indonesia 

5.3.1. Kegiatan Kuliah 

5.3. 1.1. Kulish Umum (Teori) 

Pada kuliah umum ini tidak terdapat perbedaan yang 

mencolok, karena kegiatan yang ada di dalamnya bersifat 

klasikal, sehingga bentuk ruang sebagai pewadahannya hampir 

'., 

sama 

yang 

dengan bentuk ruang kelas pada umumnya dan mata 

diajarkan bersifat umum seperti balnYa: mata 

kuliah 

kuliah 

Matematika, bahasa Inggris, Agama Islam, Ilmu 

Statistik, dan sebagainya (MKKU, MKU dan MKDK). 

Lingkungan, 

I 
I 

J~t"~"<. \~I,cM. ""~Mis""cr- '1~ ~e\.M\..c. c:.L.; 
bNt& ~t\ Iot.lo-~ l'~ .. 4 ~ (",.et.h"-,,,ico\'l 0.0& 
eL~c.\r~\cq.L €~pW'\~\ 'l=or 6""\.cl'''''~) 

I rt\Clx \'1 fA"" .. I-

Gambar 5-1. Suasana Kegiatan Kulish Teori 

Kegiatan dalam ruang kuliah umum lni bersifat formal 

dan terpusat, dan kegiatannya didominan oleh dosen yang 

merupakan basian paling aktif didalam menjelaskan materi 

kuliah. 

Pada gambar 5-2. dapat dilihat tata letak perabot pada 

ruang kuliah umum yang berupa kursi, meja serta jalur 

sirkulasi yans terbentuk. 
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Gambar 5-2. Tata Letak Perabot Ruang Kullah Umum 

Pada ruang kul1ah umum 1ni butuh tata ruang yang mampu 

mendukung proses belajar-mengajar secara balk, untuk itu 

perlu adanya desaln yang dapat memenuhl kebutuhan akustik, 

penghawaan, pencahayaan serta besaran ruang yang dlbutuhkan. 
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Gambar 5-3. Ruang Kul1ah Yang Terlalu Besar 

Pada ruang kullah yang terlalu besar/lebar menyebabkan 

pendengaran dan pengllhatan bagi mahasiswa yang duduk dl 

belakang kurang jelas, sehingga ruang kelas (beearannya) 

perlu d1pertlmbangkan (tldak perlu melebar dan memanjans). 

Namun dl slnl juga perlu adanya ruang kelas dengan 

kapasltas besar beberapa buah, hal lnl dlkarenakan pada 

kullah umum, pada mata kullah tertentu jumlah mahaelswa 

..
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membengkak. Untuk mengantisipasi hal semacam ini perlu 

adany~ruangan yang besar. dengan catatan ruangan ini 

dilengkapi dengan pengeras suara. 

Ptnq ef"Q~ SlAOr"() 

~ ----~ 

Gambar 5-4. Ruang Kuliah Kapasitas Besar 

i 
I- PuonOl. kelo.~ 

R »~ 
:=-- ~ 

IN 

>V~""""l~oS\ w;lCilrc>

;) J t t\d eta I(()Cl'A (po.l-~) 

bl~l"''' bCA""'" bo.kA. 

Gambar 5-5. Potongan Ruang Kelas 

Dinding batu bata beserta jendela kaca yang paten (kaca 

mati) serta perletakan ventilasi udara di bagian atas, maka 

suara yang ada dari luar bangunan tidak sampai mengganggu 

kegiatan di dalam bangunan. 

Sedangkan bising yang berasal dari luar bangunan yang 

disebabkan oleh kendaraan dapat diredam dengan barier pohon, 

barier perdu. barier gundukan tanah. 

~ 
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Gambar 5-6. Macam-macam Peredam Suara 

Untuk pencahayaan di dalam ruans kuliah didomlnan oleh 

pencahayaan alami, terutama pada kesiatan kuliah di siang 

hari. Walau demikian ruansan ini juga masih harue dilengkapi 
- . . ~ 

densan pencahayaan lampu (neon) terutama disunakan pada saat 

matahari redup dikarenakan mendung, atau bila ada kuliah ·di 

malam hari. 

-
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Gambar 5-7. Pencahayaan pada Ruang Kuliah Umum 

Of " 
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Bentuk ruang kuliah (kelas) yang paling efektif yaltu 

bentuk segi empat, namun ruang segi empat Inl seba1knY8 

jangan terlalu melebar dan memanjang. 
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Gambar 5-8. Formasl Bentuk Ruang Kullah 

1.	 Bentuk ruang semacam ini menyulitkan bagi mahaslswa
 

yang duduk di bagian paling belakang, terutama dari
 

segi penglihatan dan pendengaran.
 

II.	 Bentuk ini paling ideal, terutama untuk tuntutan
 

penglihatan dan pendengaran.
 

rlalu melebar, eehingga menyulitkan 

bagi pandangan mahasiswa yang berada di samping. 

Untuk perhitungan luaean ruang kuliah yang paling ideal 

adalah dengan perbandingan: L =7 m, panjang 13,4 m dengan 

kapasitas mahasiswa kira-kira 65 orang dengan etandar 

kenyamanan per orang 1,12 m2 (Mechanical and Electrikal 
I' 

Equipment for Buildings)	 
" 

JI 

- ------.J' 

II 
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Gambar 5-9. Luas Ruans Kuliah Ideal 

Perhltungan luas ruangnya yaitu: 7 x 13,4 = 93,8 m2 • 

Sedans etandar 1,12 m2 /orang. Dan jarak dari mahasiswa 

dengan papan tulis =3 m. Jadi 93,8 m  3 x 7 m =72,8 me 

72,8 
= 65 orang

1,12 

5.3.1.2. Kuliah Keahllan (Praktek) 

a. Computerieael 

Kegiatan yana ada di dalamnYa yaitu meliputl kegiatan 

tear! dan' prakt~aIlILdllaksanakan dalam euatu ruangan' 

khusus yans dilenskapi densan earana yang mendukung. 

Gambar 5-10. Ruang Komputer 

.. 



66
 

I_~ ----------- _") 

.t
 
Dalam ruansan komputer1ni butuh ketenansandan ruansan 

dituntut asar beraih dari debu dan kotoran serta ruansan 

dibuat lebih indah densan pemaaangan sordyn (tirai) eebasa1 

penutup kaca jendela. 

-- -_. -~ 

k~b,~,,,,,~1"\ c:Mrt.~ 
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Gambar 5-11. Penanssulansan Kebisinsan dan 

Pensaturan Penshawaan 

'Densan adanya ruans yans tertutup maka suara bieins 

yeng deteng dari luar akan teredam eerta debu yang terbawa 

oleh ansin tidak mengotori ruansan, karena ruansan ini 

dilenskapi densan penshawaan buatan (Ae). 

Untuk pencahayaan dalam ruans komputer ini sebaiknya 

ada keseimbansan antara penscahayaan alami dan pencahayaan 

buatan. Pencahayaan pada ruans komputer ini terdiri dari 

pencahayaan alami, pencahayaan lampu dan ditambah cahaya 

dari komputer itu sendiri. 

• Ii 

i 
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Gambar 5-12. Sistem Pencahayaan di Ruang Komputer 

Dalsm ruang komputer dasar lantai dilapisi karpet, 

sehingga dosen maupun mahasiswa yang akan masuk ruangan ini 

harus terlebih dahulu melepas sepatu yang dikenakan, agar 
i· 
"

I,ruangan tetap bersih dan rapi. i' 

~ 

Gambar 5-13. 

l~~ c:J..;. Lc;..pt s~ kM't.c.~ 10k p........'1i 
po.t\~ $~ 

Ruang Komputer dilapisi Karpet 

..
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Untuk perhltungan luasan ruang komputer yang 

dibutUhkan, dapat dlperhltungkan dengan mellhat pertambahan . + 

jumlah mahasiswa terbaru. 

Dengan melihat Tabel 3.1 maka dapat klta predlkslkan 

bahwa jumlah mahasiswa yang masuk rata-rata 150 mahaslswa" 

per tahun, sedangkan mata kullah komputer lnl hanya 

merupakan-salah satu darl 21 mata kullah pl1lhan yang ada dl . i 

Jurusan Arsltektur. Bl1a dlhltung darl jumlah mahaslswa yang 

masuk rata-rata 150 orang, dan yang mengambl1 mata kullah 

lnl klra-klra 20% darl 150 orang, maka akanada 30 mahaslswa 

yang menglkutl. 

Kebutuhan ruang komputer adalah 2,5 mZ sudah termasuk ruang 

slrkulasl . . . 
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Gambar 5-14. Luasan Ruang Komputer 

b. Semlnar 

Ruang lnl 
. 

pada juruaan Teknlk Arsltektur dlgunakan 

untuk semlnar pada waktu Tugas Akhlr atau blea juga 

., 
I 
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terkadang digunakan untuk rapat atau pertemuan-pertemuan 

keeil lainnya. 
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Gambar 5-15. Denah/Potongan Ruang Seminar 

Pada ruang seminar, kegiatan yang ada di dalamnya 

membutuhkan konsentrasi tinggi sehingga faktor-faktor yang 

mendukung suasana tenang dan nyaman perlu diperhatikan 

(peneahayaan, penghawaan, akustik) . 
.. ,..--
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Gambar 5-16. Sistem Penghawaan dan Penanggulangan 

Kebisingan 
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Gambar 15-17. Pencahayaan pada Ruang Seminar 

Untuk perhitungan besaran ruangnya, dapat kita 

predikeikan sebagai berikut: 

Bila dilihat dari tabel 3.1 maka jumlah mahasiswa yang masuk 

per tahun adalah 150 mahasiswa. Sedangkan dalam satu tahun 
.. . 

periode tugas akhir ada empat kali. Jadi setiap periode ada 

sekitar 

150 
= 37,5 mahasiswa =40. J 

4 

40 mahasiswa dibagi menjadi 8 regu, jadi maeing-maeing regu 

terdiri dari 5 orang mahasiswa dengan dua orang dosen 

pembimbing. 

Dalam ruangan seminar in1 juga diperhitungkan penggunaannya 

bagi peserta yang 1kut melihat seminar. 
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Gambar 15-8. Perhitungan Luas Ruang Seminar 

PadaJurusan Arsitektur, ruangan seminar yans dibutuh

Zkan ada 4 ruang dengan ukuran 8 x 6 =48 m per ruang. 

Sehingga bila yang mengikuti seminar ada 40 orang maka 

seminar ini akan selesai dalam 2 hari =5 x 4 x 2 =40. Jadi 

dengan jumlah mahasiswa yans mendaftar sebanyak 150 orang 

den denaan adanya 4 periode dalam setahun berarti mahasiswa 

yang bisa mengikuti Tugas Akhir sebanyak 4 x 40 =160 maha

siswa, dengan perhitungan ada juga yang tidak lulus dalam 

Tugas Akhir, maka dengan demikian akan ada keseimbangan 

antara mahasiswa yang masuk dan yang' keluar." 

5.3.2. Praktlkum 

5.3.2.1. Laboratorlum 

a. Laboratorium Perancangan 

Laboratorium Perancangan (LPA) merupakan tempat bagi 

mahasiswa dan staf pengajar Jurusan Arsitektur melakukan 

." 
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kesiatan praktikum/eksperimen yans bertujuan untuk menins
.~ 

katkan pemahaman dan ketrampllan dalam merancang arsltektur. 

Kegiatan dalam LPA tidak terbatas pada penuansan ide ke 

dalam sambar-sambar perancansan, tetapi kesiatan 

experiment yans mencakup pensujian sambar balk 

on the spot 

secara dua 
I 

dimensi maupun tisa dimensional. Dalam laboratoirum 

perancansan ini peralatan yans diwadahi antara lain: meja 
-

sambar, kursi, komputer, mej a peralatan, mesln sambar, rak

rak penyimpan sambar/berkas. 

j'j ~ 

Gambar 5-19. Laboratorium Perancangan 

Pada ruans laboratorium perancangan, membutuhkan 

suasana pencahayaan dan penshawaan sepertl halnya ruans 

kuliah umum (teori), hanya saja pada basian menssambar perlu 

cahaya tambahan dari pencahayaan buatan. 



73
 

J...... d.-tU;.. 

~t\"~o.AM 
a.l().--i >::::::::::11-..-

" "Q'lA.M{,l~ ""'Mm·_·" 1ffi1 lnon I\llftFKC-c"," ~~ 
f0nf1J AA~AAA \!. 1 II r-t",c.e;;.\Ao-.

.-b""~vVV VVVI VI:: -~~. ~~~ I~ ~_i' 
) 

:, 

Gambar 5-20. Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

pada Ruang Laboratorium Perancangan 

Untuk besaran 1uasan ruangan guna mewadahi kegiatan 1a

boratorium perancangan diprediksikan sekitar 8 x 10 = 80 mZ • 

Luasan ini didapat dengan memperbandingkan serta penyeeuaian 

dengan studi "kasus di kampus Arsitektur UGH. 

b. Laboratorium Kota dan Pemukiman 

Secara konsepsua1 LKP merupakan tempat bagi mahasiswa 

den staf pengajar Jurusan Arsitektur untuk memperda1am 

pengetahuan tentang praktek perencanaan perumahan dan 

perkotaan, keter1ibatannya secara 1angsung pada kegiatan !. 

1atihan, pene1itian dan praktek-praktek perencanaan. Pada 

perkembangannya akan diarahkan pada pemenuhan faei1itas 

simulasi perkotaan. 

Untuk kebutuhan pera1atan, tidak berbeda jauh dengan 

ruang 1aboratorium perancangan, yaitu meja/mesin gambar, 

komputer, meja kursi tu1is, rak pera1atan dan dokumen serta 

peta-peta. 

..
 
! 

I 
/ 

"/ 
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·l 
Untuk kebutuhan pencahayaan dan penghawaan serta 

akUstik, sama persis dengan kebutUhan ruang LPA, dan besaran 

ruang yang dibutuhkan diprediksikan seluas 8 x 8 =64 mao 

C. Laboratorium Teknologi Bangunan 

Laboratorium teknologi bangunan diarahkan pada 

pemahaman melalui model-model tiga dimensi. Laboratorium ini 

juga dilengkapi dengan bengkel pertukangan kayu, yang 

memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bereksperimen. 

Kegiatan yang ditimbulkan darilaboratorium teknologi 

bansunan ini menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu 

ruang lain, oleh sebab itu sedapat mungkin ruangan ini 

diletakkan pada bagian yang kurang membutuhkan ketenangan 

serta perletakannya sebaiknya di bagian sudut bangunan. 

Pada laboratorium ini ruangannya terbagi menjadi dua 

tempat yaitu ruangan bersih sabagai tempat merangkal bahan 

yang sudah jadi, serta tempat merencana dan ruangan kotor 

Bebasai bahan baku. 
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Pada ruang pekerjaan kayU atau bahan yang lainnya, 

untuk peneahayaan disunakan pencahayaan a1am! eecara 

maksimal dan tidak menutup kemungkinan adanya pencahayaan 

buatan. 

Pada penghawaan juga dengan penghawaan alami dengan 

membuka lubang penghawaan agak luas, karena pada ruangan ini 

banyak debu dari kotoran kayU. 

~POhoV\ 3 ~b~~CM· ~~r.e.dON""" 
~UCLro-

/"'C.A~",yA AI,AMJ 

:) T~'R.~ Li (1 e s i 

T E lit '3" "Co A 
T,,""'A \C "c;.A 

Gambar 5-22. Ruang Teknologi Bangunan (Pekerj aan kaear >. 
___I! 

Pada ruansan ini berisikan alat-alat pertukanaaD, 

bahan-bahan baku, serta alat-alat pekerjaan pembesian dan 

ruang-ruang/almari tempat penyimpanan peralatan. 

Untuk pekerjaan halus, yaitu perangkaian hasil 

pekerjaan kasar, dan tempat penyimpanan hasil yang sudah 

dikerjakan. Pada ruangan ini juga eebaiknya menggunakan 

cahaya buatan secara maksimal juga penghawaan alami, dan 

ruangan ini juga tidak menuntut adanya ketenangan di dalam 

melaksanakan kegiatan. 

.. 

_J
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Gambar 5-23. Ruang Teknologi Bangunan (Peker.1aan Halus) 

Pada ruang teknologi bangunan, antara peker.1aan kasar 

dan	 peker.1aan halus, kedua ruang tersebut harus berdekatan 

karena antara kedua ruangan ini sangat erat hubungannya. 

Untuk perhitungan luasannya, bangunan ini memil1k1 

luasan ruangan: luasan untuk peker.1aan kasar beserta 

----Peny:1mpanan bahan baku 8 x 10 - 80 m2 dan untuk peker.1aan 

"halus 8 x 8 = 64 m2 
• 

5.3.2.2.	 Studio 

Studio merupakan inti penga.1aran arsitektur yang 
" [i 

membekali mahasiswa kemampuan individual dan ker.1a sama 

(tim) dalam melakukan proses perancangan. Studio ini terdiri 

dari studio tugas akhir dan studio latihan yang terdiri dari 

mata kuliah studio perancangan Arsitektur I sampai VII, 

studio estetika bentuk, studio kota dan pemukiman dan studio 

arsitektur kota. 

"	 "-----"-, 
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a. Studio Tugas Akhir (TGA) 

Pada ruang studio tugas akhir ini tldak terlalu 

membutuhkan ketenangan yang tinggi, karena kegiatannya yaitu 

menggambar, dan ruangan ini membutuhkan suasana rilaks 

sehingga pada waktu mengerjakan tugas tidak terlalu tegang 

dan berkesan agak santai. 

Gambar 5-24. Ruang Gambar pada Studio TGA 

Tuntutan ruang studio yang paling spesifik yaitu 

masalah pencahayaan juga·penghawaan, maka oleh sebab itu 

faktor-faktor ini perlu diperhatikan.
I 

j..AMP'" 
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Gambar 5-25. Ruang Studio TGA (Penoahayaan, 

View dan Ventilasi) 
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Ruangan studio tugas akhir ini sebaiknya diletakkan di 
I 

lantai paling atas serta dibuka pandangan (V1ew) ke arab 

alam terbuka, yang berupa sawah dan pepohonan serta desain 

bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga sinar matahari 

tidak langsung masuk ke dalam ruang studio yang akan 

mengganggu kegiatan di dalam ruangan. 

Pada studio tugas akhir ini membutuhkan ruang yang 

lebih luas untuk tiap peserta. Keprivatan antara peserta 

yang satu dengan yang lain harus terjaga, hal ini untuk 

menghindarkan terjadinya percampuran peralatan gambar. Oleh 

sebab itu pada studio tugas akhir ini hanya dibatasi dengan 

kapasitas 20 orang setiap ruangan dan aetiap peserta 

membutuhkan ruang 6 mZ , ini sudah termasuk jalur 

sirkulasinya. 
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Gambar 5-26. Macam tata Letak Studio Gambar 
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Dengan dasar pertimbangan efisiensi ruang dan kemudahan 

akan kontrol yang dilakukan dosen terhadap peserta tugas 

akhir yang berada di studio. Juga akan pentingnya konsen

trasi serta ketenangan bagi peserta, maka ruang studio 

dirancang sedemikian rupa guna mendukung kegiatan di 

dalamnya. 
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Ganmar 5-27. Ruans Studio Kapaaitae 20 

b Studio Latiban 

Untuk ruang studio latihan dengan kapasitas 40 orang = 
! 
r 
t' 
I 

3,5 m2 /orang sudah termasuk jalur sirkulasinya: untuk 

perhitungannya 40 x 3,5 m2 = 140 m2 ditambah 20% luas neto = 

140 + 28 = 168 m2 
• 

Ruang studio latihan ini terbagi menjadi dua yaitu 

studio yang menggunakan fasilitas meja dan mesin gambar 

serta yang hanya menggunakan meja tanpa mesin. 

Pada ruang studio ini suasana ruang dibuat seperti 

suasana ruang kelas kuliah teori hanya saja untuk ruang 
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studio yang mengsunakan mesin gambar, perhitungan keamanan 

dengan membuat terali pada jendela/luhang angln. 

CA-I.Q."16- bv.M-o-
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Gambar 25-28. Ruang Studio Latihan dengan Mesin Gambar 

'...: 

.. 

Gambar 25-29. Potongan Ruang Studio Lat1han 
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Gambar 25-30. Studio Latihan Tanpa Mesin Gambar 
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Pada ruansan studio tanpa mesin ini hampir sama eeperti 

ruang kelas pada kuliah teori, untUk ruangan ini juga tidak 

terlalu membutuhkan ketenangan dengan frekuensi tinggi 

tetapi membutuhkan pencahayaan dan penghawaan yang baik. 

5.4. Keaimpulan 

Pada intinya, didalam menciptakan tata ruans yang mampu 

mendukung proses belajar mengajar pada Jurusan Arsltektur 

yaitudensan terutama memperhatikan kegiatan yang terjadi di 

dalamnya, setelah kita ketahui; baru kitadapat merancang 

bansunan yang sesuai, dalam arti bangunan itu/tata ruangan

nya dapat memperlancarkegiatan di dalamnya baik menurut 

sifat ataupun bentuknya . 

. Selain dari bentuk fisik bansunan, faktor yang turut 

mendukung seperti: akustik, pencahayaan, penghawaan dan view 

perlu diperhatikan secara khusus, balk yangberupa tingkat 

pemakaian, perletakan, fungei, dan sebagainya. 
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