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KETENTUAN UMUM 

 
 
Pra Tugas Akhir merupakan mata kuliah wajib mahasiswa program studi 

Arsitektur UNTAG Semarang yang merupakan bagian dari dokumen Tugas 

Akhir Mahasiswa. Untuk mempermudah proses penyusunan tugas akhir 

mahasiswa, mata kuliah Pra Tugas Akhir berada pada semester genap maupun 

ganjil. Berikut ini merupakan beberapa ketentuan mengikuti mata kuliah Pra TA 

Program Studi Arsitektur UNTAG Semarang: 

1. Mahasiswa pendaftar adalah mahasiswa aktif prodi arsitektur  

2. Mahasiswa pendaftar lulus dalam mata kuliah perancangan arsitektur 1-6 

dan mata kuliah struktur dan konstruksi 1-6 

3. Mahasiswa melakukan registrasi pada awal semester dengan mengisi 

KRS dan mengambil mata kuliah Pra Tugas Akhir 

4. Pengajuan judul tugas akhir dilakukan melalui sidang synopsis yang akan 

dilaksanakan pada tengah semester 

5. Mahasiswa yang telah memperoleh judul tugas akhir (berlaku selama 2 

periode), berhak dimbing oleh dua orang dosen pembimbing 

6. Produk akhir mata kuliah pra tugas akhir adalah draft pra ta yang akan 

disidangkan pada akhir perkuliahan 

7. Bagi mahasiswa yang telah teregistrasi sebagai mahasiswa pra tugas 

akhir, akan tetapi tidak aktif dan tidak mengikuti sidang akhir, mahasiswa 

yang bersangkutan akan memperoleh nilai E pada akhir semester. 

8. Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai D pada akhir semester, 

mahasiswa tersebut wajib mengulang mata kuliah pra tugas akhir dengan 

judul dan dosen pembimbing yang sama. 

9. Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai A-C pada akhir semester, 

mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan pada tahap 

penyusunan LP3A 



  

PENGISIAN KRS

PENGAJUAN SINOPSIS 
JUDUL TUGAS AKHIR

SIDANG SINOPSIS

JUDUL TUGAS AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN 
PRA-TA

SIDANG PRA TA

LP3A

LULUS 

TIDAK LULUS 



TEKNIK PENULISAN 

 
 
 
A. BAHAN KERTAS, UKURAN, DAN JUMLAH HALAMAN 

1. Jenis kertas yang digunakan untuk menyusun Pra-Tugas Akhir dan LP3A 
adalah kertas HVS 80 gram, berwarna putih dan berukuran A4. 

2. Sampul yang digunakan merupakan kertas cover dengan warna biru hitam 
3. Berkas disampul dengan jilid hardcover dan setiap bab dibatasi kertas warna 

biru muda berlogo hitam putih UNTAG Semarang. Tulisan judul dan lain – lain 

yang tertera dalam cover dicetak dalam warna silver (foil). Format cover secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
 

B. PENGETIKAN DAN PENULISAN 
1. Pengetikan  antar  baris  berjarak  1,5 spasi, dengan menggunakan komputer. 

Jenis huruf yang digunakan normal yaitu Times New Roman dengan  ukuran 

huruf 12pt. 

2. Pengetikan pada kertas hanya diketik pada satu muka (tidak boleh bolak – 

balik), tanpa header dan footer dengan batas pengetikan: 

a. Rata atas :   3 cm 

b. Rata bawah :   3 cm 

c. Rata kiri :   4 cm 

d. Rata kanan :   3 cm  

 
C. PENULISAN JUDUL DAN SUB JUDUL 

1. Judul bab, termasuk daftar isi dan lain – lain ditulis dengan huruf tebal dan 

besar (capital) dengan ukuran 14 pt. Tulisan judul bab diisi dengan rata 
tengah dan maksimal 3 baris. Spasi pengetikan antar baris dalam judul bab 

1,15 spasi. Angka didalam judul bab ditulis dengan romawi bukan angka arab.  

2. Sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri pada setiap tingkatanya. Setiap kata 

dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan. 



Pengetikan tanpa garis bawah dan tidak diakhiri titik. Kalimat pertama dalam 

sub bab judul dimulai dengan alinea baru. 

3. Sub-sub judul/bagian  anank   bab,  ditulis dengan  menggunakan huruf kapital. 

Untuk huruf pertama pada kalimat saja dan tidak diakhiri dengan titik, serta 

ditulis mulai dari batas tepi kiri  

4. Sub-bab sebagai penjabaran dari judul dalam bab yang bersangkutan 

diusahakan penulisannya tidak terlalu panjang. Jumlah sub bab dibatasi 

maksirnal sampai 4 angka (digit). Judul sub bab ditulis tebal, dengan huruf  
pertama  huruf besar.   
 

D. PENULISAN TABEL DAN GAMBAR 
1. Penulisan  judul  Tabel  atau  Gambar  diletakkan ditengah atau menggunakan 

rata tengah (center) dan ditulis menggunakan huruf  kapital  dan tebal (bold). 

2. Penomoran  tabel  dan  gambar  dilakukan  secara berurutan dengan penulisan 

nomor tabel dan gambar menggunakan angka arab (1,2,3, dst) 

3. Penomoran tabel atau gambar  berurutan berdasarkan   bab   dimana   tabel   

atau   gambar tersebut berada. Teknis penomoran adalah sebagai berikut: 

 

Tabel X.Y (Cetak Tebal, ukuran 11 pt) 
Kesimpulan Studi Banding (Ukuran 11 pt, spasi 1,15pt) 

 

   

   
Sumber: Analisis Penyusun, 2018 (Ukuran 10 pt, italics) 

 

Tabel / Gambar X.Y, dimana X menunjukkan  nomor  bab,  sedangkan  Y 

menyatakan   nomor   urutan   table/gambar  bab tersebut. 

4. Jarak   antara   nomor   tabel/gambar   dan   judul tabel/gambar sebanyak 1  

spasi.  Begitu juga pada judul baris pertama dan judul  baris kedua.  Jarak 

antara tabel/gambar dengan paragraph berikutnya sebanyak 1,5 spasi. 

5. Pada   setiap    tabel/gambar    harus   disertakan sumbernya,   dengan  

penulisan  pada  batas  kiri tabel atau gambar. Huruf yang digunakan adalah 

Times New Roman dengan ukuran 10 pt, cetak miring. 



MATERI PEMBAHASAN 

 
 

Berikut ini merupakan lingkup materi pembahasan dalam Pra Tugas Akhir mahasiswa 

Program Studi Arsitektur Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 

A. PENDAHULUAN 
Bagian pendahuluan terdiri dari bagian latar belakang, tujuan dan sasaran, 

manfaat, metode perancangan, alur pikir, dan ruang lingkup perancangan. 

1. LATAR BELAKANG 

Latar belakang berisi uraian latar belakang pemilihan judul tugas akhir. 

Pada bagian ini sebaiknya mampu menjelaskan secara runtut uraian latar 

belakang masalah secara umum dan mengerucut di bagian akhirnya. Uraikan 

permasalahan yang melatar belakangi pemilihan judul tugas akhir dan lengkapi 

dengan data – data yang up to date untuk memperkuat justifikasi 

permasalahan.  

Uraikan penjelasan yang mendeskripsikan mengapa penting untuk 

merencanakan/merancang bangunan/kawasan yang Anda pilih sebagai topik 

Tugas Akhir. Selain itu jelaskan pula tentang pentingnya mengatasi 

permasalahan terkait dengan topik tugas akhir dan uraikan pemecahan 

permasalahan tersebut. Lengkapi rumusan permasalahan dan pendapat Anda 

dengan teori – teori terkait 

2. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan bersifat luas dan umum sedangkan  sasaran bersifat lebih rinci 

dan memperlihatkan langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan (McLoughlin, 

1969 dalam Djunaedi, 2002). Uraikan tujuan penulisan tugas akhir dalam 

kalimat yang padat dan jelas. Tujuan biasaya berupa pernyataan tentang 

sesuatu yang ingin dicapai secara ideal dalam jangka menengah atau jangka 

panjang. 

Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih 

jelas sekaligus menyajikan tahap – tahap spesifik untuk mencapai tujuan. 



Sasaran diartikan sebagai suatu pernyataan spesifik yang menyatakan hasil 

terukur yang dicapai. 

3. RUANG LINGKUP  

Ruang lingkup berisikan batasan – batasan secara umum yang membatasi 

lingkup perancangan. Batasan tersebut dapat berupa batasan kajian kebijakan, 

peraturan, maupun persyaratan yang terkait dengan topik tugas akhir. Adapun 

beberapa hal yang tercantum dalam ruang lingkup dapat berupa pembatasan 

terhadap fungsi lokasi, tampilan bentuk bangunan, struktur dan utilitas mapun 

pembatasan lainnya yang relevan dengan topik tugas akhir. 

4. ALUR PIKIR  

Alur pikir merupakan metode logika berpikir penulis dalam memecahkan 

permasalahan. Melalui alur pikir, penulis memberikan gambaran secara 

sederhana agar dapat fokus dan konsisten pada pemecahan masalah. 

Penyusunan alur pikir sesuai dengan topik dan permasalahan melalui diagram 

yang mudah dipahami. Berikut ini merupakan langkah – langkah dalam 

menyusun alur pikir: 

a. Tentukan permasalahan sebagai kondisi dimana akan dilakukan 

pemecahan masalah 

b. Tentukan kondisi ideal yang diharapkan serta dampak positif yang hendak 

dicapai 

c. Tentukan landasan pemikiran yang melatarbelakangi kajian permasalahan 

d. Identifikasi pengaruh lingkungan strategis yang mempengaruhi pemecahan 

masalah 

e. Lakukan pemecahan masalah untuk mengembangkan alternatif solusi dan 

tentukan metode untuk pemecahan permasalahannya. 

5. METODE PEMBAHASAN   

Pada bagian ini uraikan teknik pembahasan laporan dan teknik – teknik 

pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Bila perlu 

lengkapi dengan sumber literatur terkait dengan teknik pengumpulan data 

maupun teknik analisa. 

6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan berisi uraian yang menjelaskan ringkasan materi 

yang dibahas dalam setiap bab dalam laporan tugas akhir. Uraikan dalam 



bentuk paragraf yang menjelaskan secara umum inti dari setiap bab dalam 

laporan. 

 

B. TINJAUAN UMUM OBJEK 

Bagian tinjauan umum meliputi pembahasan terkait dengan pengertian judul, 

persyaratan – persyaratan, standar, pedoman, peraturan maupun teori – teori terkait 

dengan tema maupun objek perancangan yang akan dibahas dalam tugas akhir. 

Setelah sub bab pengertian judul, jumlah sub bab terkait materi kajian literatur tidak 

dibatasi selama literatur yang dicantumkan dapat dipertangggungjawabkan secara 

ilmiah dan relevan denggan judul tugas akhir. 

1. PENGERTIAN JUDUL 

Uraikan setiap kata atau istilah yang terdapat dalam judul tugas akhir. Jelaskan 

pengertian setiap kata atau istilah tersebut sesuai dengan teori, pedoman, 

standar baku,  peraturan perundangan maupun sumber lain yang relevan. 

Sebaiknya dihindari uraian pengertian dengan sumber Wikipedia maupun 

Website. Setelah menguraikan pengertian dari masing – masing kata maupun 

istilah tersebut, rumuskan beberapa pengertian tersebut kedalam kesimpulan 

pengertian judul. Bagian kesimpulan pengertian judul merupakan rumusan yang 

menjelaskan judul tugas akhir yang akan digunakan sebagai acuan dasar dalam 

melakukan perencanaan dan perancangan yang akan dilakukan.  

2. KAJIAN LITERATUR  

Pada bagian ini judul sub bab harus disesuaikan dengan topik tugas 

akhir. Pada bagian ini uraiakan teori, persyaratan, standar, pedoman, peraturan 

perundangan, maupun sumber literatur ilmiah lainnya. Materi – materi yang 

tercantum dalam kajian literatur akan dipergunakan sebagai dasar dalam 

melakukan analisis komparasi dalam studi banding dan dipergunakan sebagai 

materi pertimbangan dalam menentukan program ruang. Sebaiknya hindari 

sumber literatur yang bersumber dari Wikipedia, Website, maupun sumber 

lainnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Beberapa materi bahasan yang dapat dicantumkan dalam kajian literatur 

meliputi: 



a. Persyaratan teknis dan non-teknis yang perlu dipenuhi  

b. Jenis kegiatan yang diakomodasi     

c. Kaitannya dengan lingkup lingkungan dan perkotaan     

d. Kebijaksanaan dan program yang terkait dan menunjang    

e. Karakteristik-spesifik bangunan    

 

C. STUDI BANDING  
Bab ini berisi analisa deskriptif terkait elemen – elemen bangunan dan arsitektur 

pada lokasi studi banding yang ditentukan. Sesuaikan judul sub bab ini dengan objek 

studi banding. Beberapa materi pembahasan dalam meliputi beberapa hal berikut ini: 

1. GAMBARAN UMUM OBJEK STUDI BANDING 

Uraian gambaran umum studi banding dapat meliputi deskripsi umum objek 

studi banding, lokasi, fungsi, sejarah berdirinya bangunan, maupun materi 

lainnya. Judul sub bab pada bagian ini disesuaikan dengan objek studi banding. 

2. JENIS KEGIATAN 

Deskripsikan secara rinci jenis – jenis kegiatan yang diakomodasi pada objek 

studi banding. Klasifikasikan deskripsi tersebut sesuai dengan jenis 

kegiatannya, yaitu kegiatan utama, kegiatan pendukung dan kegiatan 

penunjang. 

3. PELAKU KEGIATAN 

Deskripsikan secara rinci pelaku kegiatan pada objek studi banding, dan 

klasifikasikan pelaku kegiatan berdasarkan jenis kegiatannya. 

4. KONDISI FISIK DAN ARSITEKTURAL BANGUNAN 

Pembahasan terkait kondisi fisik dan arsitektural bangunan dapat dilakukan 

secara deskriptif dan lengkapi dengan foto dan keterangan serta sumber 

gambar. Beberapa materi dalam pembahasan sub bab ini meliputi: 

a. Struktur Bangunan 

b. Utilitas Bangunan 

c. Pembagian Ruang 

d. Hubungan ruang dan organisasi ruang 

e. Gaya arsitektural bangunan 

f. Materi lain yang relevan  



5. HASIL STUDI BANDING 

Hasil studi banding merupakan analisa terhadap objek studi banding yang 

menggunakan kajian literatur sebagai dasar untuk menganalisa.  Analisa hasil 

studi banding dapat dirumuskan dalam bentuk tabel. Selain itu dalam bagian ini 

perlu dilengkapi dengan rumusan kesimpulan studi banding. Kesimpulan studi 

banding merupakan uraian deskriptif yang terdiri dari satu hingga tiga paragraf 

yang berisi rumusan hasil analisa dan interpretasi antara kajian literatur dan 

objek studi banding. 

 

D. TINJAUAN KHUSUS OBJEK   
Tinjauan khusus objek minimal berisi dua materi utama yaitu tinjauan wilayah 

perencanaan dan tinjauan objek perancangan/perencanaan. Judul sub bab diatas 

diperlu disesuaikan dengan judul atau topik tugas akhir. Dalam proses penyusunan 

sebaiknya mempertimbangkan materi pada bab sebelumya yaitu kajian literatur 

dan studi banding. 

1. TINJAUAN WILAYAH PERENCANAAN 

Tinjauan wilayah perencanaan merupakan uraian deskriptif data – data dasar 

yang terkait dengan lokasi/ kawasan/ wilayah secara spasial. Data tersebut 

dapat berupa peraturan/ kebijakan pemerintah daerah terkait dengan judul 

tugas akhir. Data penunjang lain yang memungkinkan untuk dicantumkan 

dapat berupa data kependudukan, rencana penggunaan lahan, maupun data – 

data penunjang lainnya yang relevan.   

2. TINJAUAN PERENCANAAN/PERANCANGAN OBJEK 

Tinjauan perencanaan/perancangan objek berisi data – data terkait objek 

perencanaan/perancangan yang dibahas secara spesifik dengan 

pertimbangan lokasi perencanaan/perancangan. Judul sub sub bab ini perlu 

disesuaikan dengan judul / topik tugas akhir yang diajukan.  

  



E. KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 
Bagian ini berisi tiga bagian utama yang berisi kesimpulan, batasan dan anggapan. 

1. KESIMPULAN 

Kesimpulan merupakan uraian hasil intisari yang didukung oleh fakta-fakta atau 

hubungan yang logis. Pada umumnya kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama 

dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan 

langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus 

bertalian dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti.  

2. BATASAN 

Batasan dalam penyusunan tugas akhir merupakan uraian yang hal – hal yang 

membatasi lingkup tugas akhir. Batasan tersebut dapat berupa batasan secara 

spasial (lokasi/ wilayah perencanaan) maupun substansial (materi). Uraian 

terhadap batasan sebaiknya disusun dengan kalimat yang singkat, padat dan 

jelas, dan disusun dengan memperhatikan karakteristik objek tugas akhir. 

3. ANGGAPAN 

Pengertian anggapan adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh penulis 

yang harus dirumuskan dan diuraikan secara jelas. Anggapan dasar harus 

didasarkan atas kebenaran yang telah diyakini oleh peneliti, sebagai bahan 

pendukung anggapan dasar, penulis sebaiknya melakukan studi pustaka untuk 

mengumpulkan teori-teori dari buku maupun peraturan perundangan yang 

berlaku. 

 

  



 

Laporan Program Perencanaan  
dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

 
 

PASAR DAN ARENA  
PERLOMBAAN BURUNG DI SEMARANG 

 
disusun sebagai persyaratan  

dntuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur 
 
 
 
 
 
 

Disusun oleh: 

CHOIRUL AMINN 
NIM 123.456.78910 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR  
FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 
2018  

LAMPIRAN 1 
SISTEMATIKA PRA - 

TUGAS AKHIR 
 
 

COVER 
DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
1.2 Perumusan Masalah 
1.3 Tujuan dan Sasaran 
1.4 Metode Perancangan 

1.5 Ruang Lingkup 
Perancangan 

Bagian ini berisi batasan – 
batasan kajian kebijakan 

dan persyaratan rancangan, 
ketentuan  - ketentuan, 

peraturan, standar dan lain 
– lain) yang berkaitan 
dengan fungsi lokasi, 

tampilan, bentuk bangunan, 
struktur dan utilitas 

bangunan. 
BAB II TINJAUAN UMUM 

OBJEK (Sebutkan judul 
proyek) 

2.1. Teori Dasar 
Perencanaan “Obyek”  
2.1.1. Pengertian dan 

Fungsi   
2.1.2. Jenis Kegiatan 

2.1.3. Persyaratan Lokasi 
2.1.4. Penataan Ruang 

2.1.5. Fasilitas Pendukung  
2.1.6. Faktor-faktor 

Penentu Perencanaan 
2.2. Profil “obyek yang 

ada”  



 
 
  

 
LEMBAR PENGESAHAN  

 
 

PASAR DAN ARENA  
PERLOMBAAN BURUNG DISEMARANG 

 
Oleh: 

 
CHOIRUL AMINN 
NIM 123.456.78910 

 
 

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat 
 untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana di Program Studi Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 
 
 

Semarang, 10 November 2018 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Mengetahui 
Ketua Program Studi Arsitektur 

 
 
 

LAMPIRAN 2 
SISTEMATIKA PRA - 

TUGAS AKHIR 
 
 

COVER 
DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
1.2 Perumusan Masalah 
1.3 Tujuan dan Sasaran 
1.4 Metode Perancangan 

1.5 Ruang Lingkup 
Perancangan 

Bagian ini berisi batasan – 
batasan kajian kebijakan 

dan persyaratan rancangan, 
ketentuan  - ketentuan, 

peraturan, standar dan lain 
– lain) yang berkaitan 
dengan fungsi lokasi, 

tampilan, bentuk bangunan, 
struktur dan utilitas 

bangunan. 
BAB II TINJAUAN UMUM 

OBJEK (Sebutkan judul 
proyek) 

2.1. Teori Dasar 
Perencanaan “Obyek”  
2.1.1. Pengertian dan 

Fungsi   
2.1.2. Jenis Kegiatan 

2.1.3. Persyaratan Lokasi 
2.1.4. Penataan Ruang 

2.1.5. Fasilitas Pendukung  
2.1.6. Faktor-faktor 

Penentu Perencanaan 

Pembimbing I 
 
 
 
 
 

Ir. Anwar, MT 
NIDN 123.456.78910 

Pembimbing II 
 
 
 
 
 

Hetyorini, ST, MT 
NIDN 123.456.78910 

 
 
 
 
 

Ir. Loekman Mohamadi, MSc 
NIDN 123.456.78910 



 
  

HALAMAN PERNYATAN 
 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini 

Nama :   Choirul Aminn 

NIM :   123.456.78910 

Adalah mahasiswa Program Studi Arsitektur Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini saya menyatakan bahwa segala sesuatu yang saya tulis dan saya 

cantumkan dalam laporan ini adalah benar – benar hasil pemikiran saya sendiri dan tidak 

menduplikasi hasil karya orang lain, kecuali pendapat – pendapat yang telah di kutip dan tercantum 

dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti yang mengarah pada plagiasi, saya 

bersedia menerima sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan yang telah saya terima. 

 

Semarang, 10 November 2018 

 

 

 

                                                                                                              Choirul Aminn 
                                                                                                              NIM 123.456.78910 

 
 
 

LAMPIRAN 3 
SISTEMATIKA PRA - 

TUGAS AKHIR 
 
 

COVER 
DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
1.2 Perumusan Masalah 
1.3 Tujuan dan Sasaran 
1.4 Metode Perancangan 

1.5 Ruang Lingkup 
Perancangan 

Bagian ini berisi batasan – 
batasan kajian kebijakan 

dan persyaratan rancangan, 
ketentuan  - ketentuan, 

peraturan, standar dan lain 
– lain) yang berkaitan 
dengan fungsi lokasi, 

tampilan, bentuk bangunan, 
struktur dan utilitas 

bangunan. 
BAB II TINJAUAN UMUM 

Materai 
6000 



 

DAFTAR ISI 

 

 

KATA PENGANTAR   ..................................................................................................................   i 

LEMBAR PENGESAHAN   .........................................................................................................   ii 

HALAMAN PERNYATAAN  ......................................................................................................   iii 

DAFTAR ISI  .................................................................................................................................   iv 

DAFTAR TABEL   ........................................................................................................................   v 

DAFTAR GAMBAR   ....................................................................................................................   vi 

DAFTAR LAMPIRAN   ................................................................................................................  vii 

BAB I PENDAHULUAN   .............................................................................................................   1 

1.1 Latar Belakang    ....................................................................................................................   2 

1.2 Tujuan dan Sasaran    .............................................................................................................   3 

1.3 Manfaat   ................................................................................................................................   4 

1.4 Metode Perancangan   ............................................................................................................   5 

1.5 Alur Pikir  ..............................................................................................................................   x 

1.6 Ruang Lingkup Perancangan   ...............................................................................................   6 

1.7 Sistematika Penulisan  ...........................................................................................................  7 

BAB II TINJAUAN UMUM OBJEK  ..........................................................................................   7 

2.1 Pengertian Judul  ...................................................................................................................   8 

2.2 Persyaratan teknis dan non-teknis yang perlu dipenuhi  ........................................................   9 

2.3 Jenis kegiatan yang diakomodasi   .........................................................................................   10 

2.4 Kaitannya dengan lingkup lingkungan dan perkotaan   .........................................................   11 

2.5 Kebijakan dan program yang terkait dan menunjang  ...........................................................   12 

2.6 Karakteristik-spesifik bangunan   ..........................................................................................   13 

BAB III STUDI BANDING  ..........................................................................................................   21 

3.1 Gambaran Umum Objek Studi Banding 1   ...........................................................................   22 

3.1.1 Jenis Kegiatan   .........................................................................................................   23 

3.1.1.1 Kegiatan Utama   .......................................................................................   24 

3.1.1.2 Kegiatan Pendukung   ................................................................................   25 

3.1.1.3 Kegiatan Penunjang   .................................................................................   26 

3.1.2 Pelaku  Kegiatan   .....................................................................................................   23 

3.1.3 Kondisi Fisik dan Arsitektural Bangunan (Studi Banding I)   ..................................   27 

LAMPIRAN 4 
SISTEMATIKA PRA - 

TUGAS AKHIR 
 
 

COVER 
DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
1.2 Perumusan Masalah 
1.3 Tujuan dan Sasaran 
1.4 Metode Perancangan 

1.5 Ruang Lingkup 
Perancangan 

Bagian ini berisi batasan – 
batasan kajian kebijakan 

dan persyaratan rancangan, 
ketentuan  - ketentuan, 

peraturan, standar dan lain 
– lain) yang berkaitan 
dengan fungsi lokasi, 

tampilan, bentuk bangunan, 
struktur dan utilitas 

bangunan. 
BAB II TINJAUAN UMUM 

OBJEK (Sebutkan judul 
proyek) 

2.1. Teori Dasar 
Perencanaan “Obyek”  
2.1.1. Pengertian dan 

Fungsi   
2.1.2. Jenis Kegiatan 

2.1.3. Persyaratan Lokasi 
2.1.4. Penataan Ruang 

2.1.5. Fasilitas Pendukung  
2.1.6. Faktor-faktor 

Penentu Perencanaan 
2.2. Profil “obyek yang 

ada”  



 

3.4.1 Struktur Bangunan   ..................................................................................................   28 

3.4.2 Utilitas Bangunan .....................................................................................................   29 

3.4.3 Pembagian Ruang   ...................................................................................................   30 

3.4.4 Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang   ................................................................   31 

3.4.5 Gaya Arsitektural Bangunan   ...................................................................................   32 

3.3 Kesimpulan  Studi Banding   .................................................................................................   33 

 

BAB IV TINJAUAN KHUSUS OBJEK   ....................................................................................   46 

4.1 Tinjauan Wilayah Perencanaan   ...........................................................................................   47 

4.1.1 Tinjauan Tata Ruang Wilayah Perencaan   ...............................................................   48 

4.1.2 Kondisi Kependudukan Wilayah Perencanaan  ........................................................   50 

4.1.3 Bisa ditambahkan tinjauan lain yang relevan dengan judul tugas akhir   .................   51 

4.2 Tinjauan Perencanaan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Semarang (disesuaikan )   .................   52 

4.2.1 Tinjauan Persebaran dan Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak di Semarang   ...........   53 

4.2.2 Tinjauan Data Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Ibu & Anak di Semarang   ............   54 

4.2.3 Bisa ditambahkan data – data lain yang relevan dengan judul   ...............................   55 

BAB V KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN   .........................................................   57 

5.1 Kesimpulan   ..........................................................................................................................   58 

5.2 Batasan  ..................................................................................................................................   58 

5.3 Anggapan  ..............................................................................................................................   59 

DAFTAR PUSTAKA   ...................................................................................................................   viii 



 
 
  

DAFTAR TABEL 
 

 

Tabel 2.1 Standard Besaran Ruang  Rumah Sakit Ibu dan Anak   ..............................................   5 

Tabel 2.2 Standard Fasilitas Rumah Sakit Ibu dan Anak   ..........................................................   10  

Tabel 3.1 Jenis Kegiatan Utama di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda   ....................................   23 

Tabel 3.2 Jenis Kegiatan Pendukung di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda   .............................   27 

Tabel 3.3 Jenis Kegiatan Penunjang di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda   ..............................   30 

Tabel 3.4 Kesimpulan Studi Banding   ........................................................................................   33 

Tabel 4.1 Jumlah Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda   .................................   39 

Tabel 4.2 Jumlah Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina   ............................   43 

LAMPIRAN 5 
SISTEMATIKA PRA - 

TUGAS AKHIR 
 
 

COVER 
DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
1.2 Perumusan Masalah 
1.3 Tujuan dan Sasaran 
1.4 Metode Perancangan 

1.5 Ruang Lingkup 



 

DAFTAR GAMBAR 
 

 

Gambar  3.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda   .......................................   20 

Gambar  3.2 Struktur Organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina   ...................................   27 

Gambar  3.3 Sistem Pemadam Kebakaran Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda   ........................   30 

Gambar  3.4 Sistem Pemadam Kebakaran Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina   .....................   35 

Gambar  4.1 Peta Penggunaan Lahan Kota Semarang   ..............................................................   39 

Gambar  4.2 Peta Jenis Tanah Kecamatan Semarang Tengah   ..................................................   43 

LAMPIRAN 6 
SISTEMATIKA PRA - 

TUGAS AKHIR 
 
 

COVER 
DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
1.2 Perumusan Masalah 
1.3 Tujuan dan Sasaran 


