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BAB II 

TINJAUAN PERENCANAAN REDESAIN POLITEKNIK STTT BANDUNG 

 

2.1. Tinjauan Umum  

     2.1.1. Pengertian Redesain 

Redesain merupakan kata adaptasi dari bahasa inggris, yaitu redesign. Redesign 

terdiri dari dua kata, yaitu re dan design. Redesain memiliki arti mendesain ulang. Dalam 

arsitektur, redesain berarti proses perencanaan dan perancangan untuk merubah fungsi, 

struktur, sistem, atau lainnya pada suatu bangunan agar menghasilkan desain baru yang 

lebih baik. Dalam prosesnya, redesain pada bangunan dapat dilakukan dengan cara 

mengubah, mengurangi, atau menambah elemen atau fungsi pada bangunan yang akan 

diredesain. Hasil dari redesain harus mampu menjawab permasalahan yang ada serta 

menghasilkan solusi yang tepat guna.  

     2.1.2. Pengertian Politeknik 

 Politeknik merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikian Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, 

program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan, perguruan tinggi adalah satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.  

 Dalam UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 59, bentuk 

perguruan tinggi terdiri atas 5 macam, salah satunya adalah politeknik. Politeknik 

merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai 

rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat 

menyelenggarakan pendidikan profesi.  

 Dalam Persayaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi 

Swasta serta Pembukaan dan Perubahan Prodi pada Perguruan Tinggi Periode 2 Tahun 

2017, politeknik yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi 

dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu 

pengetahuan dan teknologi, melalui program D1, D2, D3, D4/sarjana terapana, magister 

terapan, doktor terapan dan/atau program profesi, yang terdiri atas paling sedikit tiga 

program studi pada program D3 dan/atau Program D4/sarjana terapan. Hal ini menjadi 

salah satu perbedaan politeknik dengan bentuk perguruan tinggi lain seperti universitas, 
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institut, sekolah tinggi, dan akademi. Politeknik ditujukan untuk menciptakan kompetensi 

tenaga kerja siap pakai sesuai kebutuhan industri.   

     2.1.3. Kriteria Politeknik 

        2.1.3.1. Kriteria Bangunan 

 Bangunan perguruan tinggi dirancang untuk dapat bertahan minimal 20 tahun. 

Standar kualitas bangunan perguruan tinggi minimal kelas A atau setara dengan 

memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, aksesibilitas, 

serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah 

domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Persyaratan keselamatan 

bangunan perguruan tinggi, yaitu: 

a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan 

maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta 

untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam 

lainnya, sesuai dengan standar yang berlaku. 

b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan 

menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. 

c. Dilengkapi peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar 

minimum 1,2 meter dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau 

bencana lainnya.   

d. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi 

penunjuk arah yang jelas. 

 

 Persyaratan kesehatan bangunan perguruan tinggi, yaitu: 

a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penghawaan dan pencahayaan. 

b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, 

saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah, 

dan saluran air hujan. 

c. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan. 

d. Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan 

program studi yang diseleggarakan oleh perguruan tinggi. 

 

Persyaratan kenyamanan bangunan perguruan tinggi, yaitu: 

a. Mampu meredam getaran dan kebisingan yang menggangu kegiatan pembelajaran. 

b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik. 

c. Mempunyai tingkat pencahayaan yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar.  
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Bangunan perguruan tinggi harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang 

mudah, aman, dan nyaman, termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna lain yang 

memiliki keterbatasan kemampuan bergerak. Bangunan bertingkat lebih dari empat lantai 

dilengkapi dengan elevator. 

  

        2.1.3.2. Kriteria Sarana dan Prasarana 

  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 32 ayat 1 menyebutkan, 

a. Standar sarana pembelajaran minimal terdiri dari, 

- Perabot 

- Peralatan pendidikan 

- Media pendidikan 

- Buku, buku elektronik, dan repositori 

- Sarana teknologi informasi dan komunikasi 

- Instrumentasi eksperimen 

- Sarana olahraga 

- Sarana berkesenian 

- Sarana fasilitas umum 

- Bahan habis pakai 

- Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 

b. Standar prasarana pembelajaran minimal terdiri dari: 

- Lahan 

- Ruang kelas, dengan kapasitas ruang kuliah untuk kuliah umum paling sedikit 

80 orang. 

- Perpustakaan, dengan luas minimum 200 m
2
 dan rasio 0,2 m

2
/mahasiswa (jika 

jumlah mahasiswa lebih besar dari 400 orang). Jika jumlah mahasiswa kurang 

dari 400 orang, maka luas paling sedikit 0,5 m
2
/mahasiswa. Koleksi 

perpustakaan terdiri atas dua judul/mata kuliah, 1.000 judul buku pengayaan, 2 

judul jurnal ilmiah/program studi, disertai dengan buku referensi dan sumber 

belajar lain. 

- Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi 

- Tempat berolahraga 

- Ruang untuk berkesenian 

- Ruang unit kegiatan mahasiswa 

- Ruang pimpinan perguruan tinggi 
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- Ruang dosen, dengan luas ruang kerja minimal 4m
2
/dosen, dilengkapi dengan 

perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi. 

- Ruang tata usaha, dengan luas minimal 4m
2
/ tenaga kependidikan, peralatan 

kantor, peralatan komunikasi. 

- Fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data. 

 

 

        2.1.3.3. Kriteria Sirkulasi  

Secara garis besar terdapat dua alur sirkulasi, yaitu sirkulasi aktivitas manusia 

(pedestrian) dan sirkulasi kendaraan (sirkulasi kendaraan untuk parkir dan sirkulasi 

kendaraan untuk servis).  

 Sirkulasi pedestrian   

 Sirkulasi pedestrian berupa sirkulasi yang digunakan oleh civitas akademik yang 

dapat terbagi dalam sirkulasi mahasiswa dan dosen, staf pengelola, dan tamu. Sirkulasi 

mahasiswa dan dosen meliputi seluruh fasilitas kawasan pendidikan tinggi yang 

disediakan untuk para mahasiswa dan dosen di kawasan pendidikan tinggi sampai pada 

daerah privat (ruang kuliah). Sirkulasi pengelola (staf dan karyawan) merupakan sirkulasi 

untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa, dosen, dan tamu sehingga dalam 

perancangannya, sirkulasi ini tidak mengganggu keberadaan mahasiswa, dosen, dan 

tamu. Sirkulasi tamu terbatas pada jalur fasilitas publik.  

 Sirkulasi kendaraan   

Sirkulasi bagi kendaraan bermotor dan sepeda dibuat secara terpisah dengan 

sirkulasi bagi pejalan kaki. Hal ini dimaksud agar kenyamanan keduanya tidak saling 

mengganggu. Kendaraan servis terdiri dari mobil ambulans dan mobil pemadam 

kebakaran. Sirkulasi pada tapak juga hendaknya dilengkapi penanda arah. Penanda arah 

tersebut dapat berupa rambu – rambu lalu lintas atau vegetasi pengarah. Untuk sirkulasi 

di dalam bangunan terbagi menjadi dua yaitu sirkulasi vertikal dan sirkulasi horisontal. 

Sirkulasi vertikal dapat berbentuk lift, eskalator, tangga, ramp. Sirkulasi horisontal 

merupakan aktivitas pergerakan bersifat mendatar dalam satu lantai bangunan. Sirkulasi 

ini dapat berupa koridor, lobby, dan hall.  

 

        2.1.3.4. Kriteria Tata Letak Bangunan  

Dalam menata letak bangunan pendidikan tinggi hendaknya memperhatikan 

aspek berikut:  

 Memperhatikan orientasi bangunan terhadap garis edar matahari kaitannya dengan 

pemecahan terhadap iklim tropis. 
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 Pemanfaatan daerah hijau untuk memperbaiki iklim mikro di sekitar bangunan dan 

menjadi pelindung dari panas di daerah pedestrian dan plaza/lapangan.  

 Tata letak bangunan sebaiknya memperhatikan aspek pengawasan sehingga tidak 

menciptakan ruang mati dan ruang negatif.  

 Tata letak ruang dan bangunan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 

Peletakan bangunan yang tidak sesuai dengan kurikulum akan berpengaruh terhadap 

proses kegiatan belajar mengajar.  

 

        2.1.3.5. Kriteria Tata Ruang Luar   

Pada bangunan pendidikan tinggi, yang perlu direncanakan dan dirancang tidak 

hanya bagian dalam bangunannya saja, tapi juga bagian luarnya yang berkaitan dengan 

alam. Ruang luar menjadi tempat bagi mahasiswa untuk melepas stress atau kepenatan. 

Di ruang terbuka, mahasiswa bisa melatih gerak motorik, bersosialiasi dengan peserta 

didik lainnya, dan melatih mahasiswa untuk lebih mencintai lingkungan sekitar. Dalam 

arsitektur, ruang luar menjadi batas antara massa bangunan dan sarana penghubung 

dengan tempat lain.  

Ruang luar dibagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka aktif dan ruang terbuka pasif. 

Ruang terbuka aktif terdiri dari lapangan terbuka, baik yang mengalami perkerasan 

maupun tidak mengalami perkerasan. Ruang terbuka pasif adalah ruang terbuka yang 

lebih banyak ditanami tumbuhan, seperti rumput, perdu, atau pohon. Ruang terbuka pasif 

berguna sebagai bentuk penyeimbang dengan alam. Ruang Terbuka Pasif disebut juga 

Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH berfungsi sebagai penyedia oksigen, penyaring udara, 

peneduh, pengarah, dan penyerap air yang baik.  

 

        2.1.3.6. Kriteria Utilitas   

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45 tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, sistem utilitas yang dapat 

diterapkan pada kawasan, yaitu 

 Air bersih dapat diperoleh dari PDAM atau sumur pantek. 

 Saluran air hujan dapat menggunakan talang dan disalurkan ke saluran lingkungan. 

 Pembuangan air kotor dan pembuangan kotoran dialirkan ke bak penampung. 

 Sumber daya listrik dapat berdasar dari PLN dan generator. 

 Kebutuhan penerangan yang sama atau berbeda pada suatu ruang karena aktivitas 

yang berbeda. 

 Tata udara 6-10% bukaan atau dapat menggunakan tata udara buatan (AC). 
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 Sarana transportasi vertikal untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan lift. 

 Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dengan menyediakan minimal ramp. 

 Penangkal petir yang dipasang minimal penangkal petir dengan lingkup lokal. 

 Untuk sarana penyelamatan, lebar minimal tangga penyelamatan adalah 1,2 meter 

dan bukan tangga putar, lebar pintu minimal 0,9 meter dengan satu ruang minimal 2 

pintu dan arah pintu membuka keluar. Koridor/selasar untuk sarana evakuasi minimal 

lebarnya 1,8 meter.  

 

 

 

Berikut rincian untuk sistem utilitas yang dapat diaplikasikan dalam bangunan 

perguruan tinggi. 

   a. Sistem pencegahan kebakaran  

Dalam RTRW Kota Bandung 2011-2031 Bab 2, perlu adanya pengembangan 

dan peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran. 

Spesifikasi teknis sarana penyelamatan bangunan untuk pencegahan kebakaran, yaitu: 

a.1. Tangga darurat   

 Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat lebih dari 3 lantai, harus mempunyai 

tangga darurat/penyelamatan minimal 2 buah dengan jarak 1,5 m. 

 Tangga darurat/penyelamatan harus dilengkapi dengan pintu tahan api minimum 2 

jam, dengan arah pembukaan ke tangga dan dapat menutup secara otomatis dan 

dilengkapi fan untuk memberi tekanan positif. Pintu harus dilengkapi dengan lampu 

dan petunjuk KELUAR atau EXIT. 

 Tangga darurat/penyelamatan yang terletak di dalam bangunan harus dipisahkan dari 

ruang-ruang lain dengan pintu tahan api dan bebas asap, pencapaian mudah, serta 

jarak pencapaian maksimum 45 m dan minimal 9 m. 

 Lebar tangga darurat/penyelamatan minimum 1,20 m. 

 Tangga darurat/penyelamatan tidak boleh berbentuk tangga melingkar vertikal. Ujung 

tangga darurat harus langsung mengarah ke luar bangunan. 

 

a.2. Pintu darurat  

 Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat lebih dari 3 lantai harus dilengkapi 

dengan pintu darurat minimal 2 buah. 

 Lebar pintu darurat minimum 100 cm, membuka ke arah tangga penyelamatan, 

kecuali pada lantai dasar membuka kearah luar (halaman). 
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 Jarak pintu darurat maksimum dalam radius/jarak capai 25 m dari setiap titik posisi 

orang dalam satu blok bangunan gedung. 

 

a.3. Koridor/selasar  

 Lebar koridor bersih minimum 1,80 m.  

 Jarak setiap titik dalam koridor ke pintu darurat atau arah keluar yang terdekat tidak 

boleh lebih dari 25 m. 

 Koridor harus dilengkapi dengan tanda-tanda penunjuk yang menunjukkan arah ke 

pintu darurat atau arah keluar. 

 Panjang gang buntu maximum 15 m apabila dilengkapi dengan sprinkler dan 9 m 

tanpa sprinkler.  

 

 

   b. Sistem listrik  

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 40 tahun 2008 

tanggal 31 Juli 2008, bangunan minimal:  

 Dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 2.200 watt.  

 Sumber daya listrik dapat berdasar dari PLN dan generator. 

 Kebutuhan penerangan yang sama atau berbeda pada suatu ruang karena aktivitas 

yang berbeda. 

 Tata udara 6-10% bukaan atau dapat menggunakan tata udara buatan (AC). 

 Setiap bangunan gedung negara yang dipergunakan untuk kepentingan umum, 

bangunan khusus, dan gedung kantor tingkat Kementerian/Lembaga, harus memiliki 

pembangkit listrik darurat sebagai cadangan, yang catudayanya dapat memenuhi 

kesinambungan pelayanan, berupa genset darurat dengan minimum 40% daya 

terpasang. 

 Penggunaan pembangkit tenaga listrik darurat harus memenuhi syarat keamanan 

terhadap gangguan dan tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan, knalpot diberi sillencer dan dinding rumah genset diberi peredam bunyi.  

 

   c. Sistem sumur resapan  

Dalam RTRW Kota Bandung 2011-2031 Bab 2, tertera kewajiban penyediaan 

sumur resapan dalam setiap kegiatan pembangunan di tiap kaveling bangunan yang 

mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang 1,5 m. Hal ini disebabkan makin 

banyaknya kebutuhan untuk air bersih. Untuk fasilitas pendidikan, jumlah kebutuhan air 
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pada tahun 2009 adalah 159 liter/detik dan diperkirakan pada tahun 2031, jumlah 

kebutuhan air menjadi 345 liter/detik. 

Sumur resapan air hujan adalah sarana untuk menampung dan meresapkan air 

hujan. Pembangunan sumur resapan untuk mengelola air hujan dan persediaan air, telah 

diatur oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 

Berikut kriteria perencanaan teknis sarana dan prasarana pengelolaan air hujan  

 Potensi resap tanah layak untuk dimanfaatkan jika water table ≥1,5 m pada musim 

hujan dan kecepatan infiltrasi (permeabilitas tanah) minimal 2 cm/jam. 

 Kestabilan tanah layak untuk pengembangan sistem resapan air hujan jika kelerengan 

<50% dan formasi geologi tanah stabil tidak berpotensi gerakan. 

 Penggunaan kembali air hujan merupakan prioritas utama dalam pengelolaan volume 

wajib kelola air hujan sehingga diusahakan semaksimal mungkin.  

 

 

 

 

   d. Sistem penerangan dan pencahayaan  

Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan yang sesuai dengan fungsi ruang dalam bangunan tersebut, 

sehingga kesehatan dan kenyamanan pengguna bangunan dapat terjamin. 

 

   e. Sistem penghawaan dan pengkondisian udara  

 Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai sistem penghawaan/ventilasi 

alami dan buatan yang cukup untuk menjamin sirkulasi udara yang segar di dalam 

ruang dan bangunan.  

 Dalam hal tidak dimungkinkan menggunakan sistem penghawaan atau ventilasi alami, 

dapat menggunakan sistem penghawaan buatan dan/atau pengkondisian udara 

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi. 

 Pemilihan jenis alat pengkondisian udara harus sesuai dengan fungsi bangunan, dan 

perletakan instalasinya tidak mengganggu wujud bangunan.  

 

   f. Sistem sarana transportasi dalam bangunan  

 Setiap bangunan gedung negara bertingkat harus dilengkapi dengan sarana 

transportasi vertikal yang aman, nyaman, berupa tangga, ramp, eskalator, dan/atau 

elevator (lift). 
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 Penempatan, jumlah tangga, dan ramp harus memperhatikan fungsi dan luasan 

bangunan gedung, konstruksinya harus kuat/kokoh, dan sudut kemiringannya tidak 

boleh melebihi 35 derajat. Kemiringan untuk ramp tidak boleh melebihi 7 derajat. 

 Penggunaan lift harus diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlah 

pengguna, waktu tunggu, dan jumlah lantai bangunan. 

 Pemilihan jenis lift harus mempertimbangkan kemudahan bagi penyandang cacat, 

lanjut usia dan kebutuhan khusus. 

 Salah satu ruang lift harus menggunakan selubung lift dengan dinding tahan api yang 

dapat digunakan sebagai lift kebakaran. 

 

        2.1.3.7. Kriteria Material 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45 tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dijelaskan mengenai 

material standar untuk pembangunan bangunan gedung negara, yang didalamnya 

terdapat bangunan sekolah. Contohnya material untuk pagar halaman dapat 

menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 bata), besi, baja, kayu, dan bahan 

lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan. Berikut 

persyaratan bahan bangunan berdasar PU nomor 45 tahun 2007,  
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Tabel 2. 1. Persyaratan Bahan Bangunan 

 

sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45 tahun 2007 
 

     2.1.4. Kurikulum Politeknik 

Proses pembelajaran dalam pendidikan politeknik harus berdasarkan kondisi 

lapangan sehingga menghasilkan lulusan yang berkompetensi siap kerja. Kurikulum 

politeknik di Indonesia menerapkan 70% praktik dan 30% teori. Saat ini, pemerintah 

melakukan upaya untuk menyetarakan lulusan pendidikan vokasi dengan cara setiap 

lulusan DIII politeknik dapat melanjutkan hingga jenjang S3 terapan dengan cara 

melakukan matrikulasi untuk mendapatkan teori yang lebih banyak di jenjang pendidikan 

berikutnya. Demikian juga untuk lulusan S1 akademik atau universitas dapat melanjutkan 

ke S2 terapan. 

Dari program baru revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, terdapat sistem 3+2+1. 

Sistem ini memiliki arti tiga semester aktif di kampus, dua semester di industri, dan pada 

satu semester akhir mahasiswa dapat memilih menyelesaikan pendidikan dengan 

mengerjakan tugas akhir di kampus atau praktik industri.  

Untuk kuantitas pengajar, dalam SNPT ditentukan jumlah dosen tetap minimal 

60% dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh untuk 

menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 orang yang 

memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. 
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Untuk setiap prodi, rasio maksimum jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa 

adalah 1:20 untuk prodi eksakta dan 1:30 untuk prodi non eksakta. Untuk kegiatan PBM, 

satu dosen mengawasi 8-10 mahasiswa. Untuk kegiatan pembimbingan akademik, satu 

dosen membimbing 18-20 mahasiswa.  

 Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 234/U/2000 tentang 

pedoman pendirian perguruan tinggi, disebutkan bahwa untuk setiap program studi pada 

program diploma dan S1, jumlah calon mahasiswa sekurang-kurangnya 30 orang. 

Maksimal dalam satu rombongan belajar terdiri dari 36-40 mahasiswa.   

 

     2.1.5. Standar Besaran Ruang 

Dalam standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi program pascasarjana 

dan profesi yang di rancang oleh BSNP, sarana dan prasarana dikelompokkan dalam 

sarana dan prasarana akademik dan non akademik. Sarana dan prasarana akademik 

terdiri atas sarana dan prasarana akademik umum dan akademik khusus. Sarana dan 

prasarana non akademik terdiri atas sarana dan prasarana manajemen dan penunjang. 

a. Kelompok Sarana dan Prasarana Akademik 

a.1. Sarana dan prasarana akademik umum 

1) Sarana dan prasarana kuliah 

 Ruang kuliah adalah ruang tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara 

tatap muka. Kegiatan pembelajaran ini berbentuk ceramah, diskusi, seminar, tutorial, 

dan sejenisnya. 

 Standar luas ruang 2 m
2
/mahasiswa dan luas minimum 20 m

2
. 

 Setiap kampus perguruan tinggi menyediakan minimum satu buah ruang kuliah besar. 

 Kapasitas minimum ruang kuliah besar adalah 80 orang dengan standar luas ruang 

1,5 m
2
/mahasiswa. 

 

Tabel 2. 2. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kuliah 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot 1 set/ruang Minimum terdiri atas kursi mahasiswa dengan jumlah 
sesuai kapasitas ruang, kursi dosen, dan meja 
dosen. 

2. Media 
pendidikan 

1 set/ruang Minimum terdiri atas papan tulis (1 set/ruang), OHP 
atau LCD projector (minimum 1set/program studi), 
dan pengeras suara untuk ruang kuliah besar. 

sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan 

 

2) Sarana dan prasarana perpustakaan 
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 Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat mahasiswa dan dosen memperoleh 

informasi dari berbagai media dan tempat pustakawan mengelola perpustakaan. 

 Rasio luas ruang perpustakaan adalah 0,2 m
2
/mahasiswa, dengan luas total minimum 

200 m
2
 dan lebar minimum 8 m. 

 Ruang perpustakaan terletak di tempat yang strategis dalam kampus sehingga mudah 

dicapai dan memerhatikan pemakai berkebutuhan khusus. 

 

Tabel 2. 3. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Buku & sumber 
belajar lain 

  

 a. Buku teks kuliah  2 judul/ mata 
kuliah 

Jumlah minimum 10% dari jumlah 
mahasiswa yang mengikuti mata kuliah 
tersebut dengan memperhatikan 
kemutakhiran literatur. 

 b. Buku pengayaan Minimum 1.000 
judul/ 
perpustakaan 

Rasio antar buku nonfiksi (ilmiah) dan 
buku fiksi (non-ilimiah) adalah 90:10 

 c. Buku referensi 50 judul/ 
perpustakaan 

 

 d. Titik akses 
internet (access 
point) 

1 access point/ 
perpustakaan 

 

 e. Jurnal ilmiah 1 judul jurnal 
internasional/ 
program studi 

 

 f. Sumber belajar 
lain 

50 judul/ 
perpustakaan 

 

2. Perabot kerja 1 set/ pengguna Minimum terdiri atas kursi dan meja 
baca pengunjung, kursi dan meja baca 
pustakawan, meja sirkulasi, dan meja 
multimedia. 

3. Perabot 
penyimpanan 

1 set/ 
perpustakaan 

Minimum terdiri dari rak buku, rak 
majalah, rak surat kabar, lemari/laci 
katalog, dan lemari yang dapat dikunci. 

4. Peralatan 
multimedia 

1 set/ 
perpustakaan 

Minimal terdiri atas 1 set komputer. 

5. Perlengkapan lain 1 set/ 
perpustakaan 

Minimum terdiri atas buku inventaris 
untuk mencatat koleksi perpustakaan, 
buku pegangan pengolahan untuk 
pengatalogan bahan pustaka. 

sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan 

 

3) Sarana dan prasarana informasi dan komunikasi (TIK) 
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Sarana TIK berfungsi sebagai penunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian 

informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung 

kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer. Sarana TIK minimal terdiri dari: 

- 1 server internet/kampus 

- 1 access point/15 pengguna 

- Bandwidth 2 kbps/mahasiswa 

- Komputer/laptop sebanyak 2% dari mahasiswa 

- Printer 

- Scanner 

- Akun email institusi 

 

 

4) Sarana dan prasarana dosen 

 Ruang dosen berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima 

tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya.  

 Rasio minimum luas ruang dosen adalah 4 m
2
/dosen dan luas minimum 24 m

2
 untuk 

setiap program studi. 

 

Tabel 2. 4. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Dosen 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot kerja 1 set/dosen Minimum terdiri atas kursi dan meja setengah 

biro.  

2. Perabot 

penyimpanan 

1 set/dosen Minimum terdiri atas lemari yang dapat dikunci. 

3. Peralatan 

informasi dan 

komunikasi 

1 set/ ruang Minimum terdiri atas komputer dan peralatan 

fixed dan/atau mobile phone untuk komunikasi 

suara serta mobile network/local area network 

untuk komunikasi data. 

sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan 

 

5) Sarana dan prasarana bersama 

 Ruang bersama berfungsi sebagai wadah untuk berbagai kegiatan informal 

mahasiswa yang mendukung kegiatan pembelajarannya. 

 Ruang bersama dapat berupa ruang diskusi, ruang duduk, ruang berkumpul, dan 

bentuk ruang lainnya yang dapat menjadi wadah terbentuknya atmosfir akademik 

yang baik. 
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 Rasio minimum luas ruang bersama adalah 2m
2
/mahasiswa dan luas minimum 40 m

2
 

untuk setiap program studi.   

 

Tabel 2. 5. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Bersama 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot  1 set/ruang  

2. Peralatan 

informasi dan 

komunikasi 

1 set/ruang Minimum terdiri atas komputer dan peralatan 

fixed dan/atau mobile phone untuk komunikasi 

suara serta mobile network/local area network 

untuk komunikasi data. 

sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan 

 

a.2. Sarana dan prasarana akademik khusus (disesuaikan dengan program studi yang 

ada di masing-masing perguruan tinggi) minimal terdiri dari, 

1) Laboratorium 

2) Studio 

3) Bengkel kerja 

4) Lahan praktik 

5) Tempat praktik lainnya 

 

b. Kelompok Sarana dan Prasarana Non Akademik 

b.1. Sarana dan prasarana manajemen 

1) Sarana dan prasarana pimpinan 

 Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan 

perguruan tinggi, pertemuan dengan pimpinan lembaga di bawahnya, dosen dan 

karyawan, dan tamu lainnya.  

 Ruang pimpinan terdapat pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan program studi.  

 Luas minimum 12m
2
/pimpinan dan lebar minimum 3 m. 

 Ruang pimpinan mudah diakses oleh tamu. 

 

Tabel 2. 6. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot kerja 1 set/ruang Minimum terdiri atas meja ukuran 1 biro, 

kursi kerja, kursi tamu dan meja tamu. 

2. Perabot 1 set/ruang Minimum terdiri atas lemari yang dapat 
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No. Jenis Rasio Deskripsi 

penyimpanan dikunci. 

3. Peralatan kantor 1 set/ruang Minimum terdiri atas 1 set komputer. 

4. Peralatan 

komunikasi 

1 set/ruang Minimum terdiri atas komputer dan 

peralatan fixed dan/atau mobile phone 

untuk komunikasi suara serta mobile 

network/LAN untuk komunikasi data. 

5. Peralatan 

penunjang sistem 

informasi mutu 

pendidikan 

1 set/ruang  

sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan 

 

2) Sarana dan prasarana tata usaha 

 Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat bekerja pegawai tata usaha untuk 

mengerjakan administrasi perguruan tinggi. 

 Ruang tata usaha terdapat pada tingkat perguruan tinggi dan program studi. 

 Rasio minimum luas ruang tata usaha adalah 4m
2
/pegawai. Luas minimum ruang tata 

usaha adalah 48 m
2
 dengan lebar minimum 6 m.  

 Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman atau dari luar lingkungan perguruan 

tinggi, serta dekat dengan ruang pimpinan. 

 

Tabel 2. 7. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Tata Usaha 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot kerja 1 set/ruang Minimum terdiri atas kursi kerja dan meja setengah 

biro untuk setiap petugas, serta kursi untuk tamu. 

2. Perabot 

penyimpanan 

1 set/ruang Minimum terdiri atas lemari, filing cabinet, dan 

brankas. 

3. Peralatan 

kantor 

1 set/ruang Minimum terdiri atas mesin ketik/komputer dan 

printer. 

4. Peralatan 

komunikasi 

1 set/ruang Minimum terdiri atas komputer dan peralatan fixed 

dan/atau mobile phone untuk komunikasi suara 

serta mobile network/LAN untuk komunikasi data. 

sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan 
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3) Sarana dan prasarana rapat 

 Ruang rapat berfungsi sebagai tempat kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan baik 

dengan pejabat yang berada d bawahnya maupun pihak-pihak mitra lainnya. 

 Ruang rapat terdapat pada tingkat perguruan tinggi dan/atau program studi. 

 Luas minimum ruang rapat 48m
2
, dengan lebar minimum 6 m. 

 Ruang rapat mudah diakses oleh pimpinan dan tamu/mitra kerja. 

 

Tabel 2. 8. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Rapat 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot  1 set/ruang Minimum terdiri atas meja dan kursi dengan 

jumlah sesuai kapasitas ruang. 

2. Peralatan 

media infromasi 

dan komunikasi  

1 set/ruang Minimum terdiri atas papan tulis, komputer, LCD 

projector dan layar, serta peralatan fixed dan/atau 

mobile phone untuk komunikasi suara serta 

mobile network/LAN untuk komunikasi data. 

sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan 

 

 

 

4) Sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian pada masyarakat (PPM) 

 Ruang PPM berfungsi sebagai tempat mengadministrasi kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. 

 Ruang PPM terdapat pada tingkat perguruan tinggi. 

 Luas minimum ruang PPM 48 m
2
 termasuk ruang pimpinan, ruang rapat minimum 

seluas 16 m
2
, dan ruang penyimpanan arsip. Lebar minimum adalah 6 m. 

 

Tabel 2. 9. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang PPM 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot kerja 1 set/ruang Minimum terdiri atas kursi dan meja setengah biro 

untuk setiap petugas, serta 1 set meja dan kursi 

rapat untuk minimum 12 orang peserta rapat. 

2. Perabot 

penyimpanan 

1 set/ruang Minimum terdiri atas lemari yang dapat dikunci. 

3. Peralatan 

kantor 

1 set/ruang Minimum terdiri atas mesin ketik/komputer dan 

printer. 
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4. Peralatan 

komunikasi 

1 set/ruang Minimum terdiri atas papan tulis, komputer, LCD 

projector dan layar, serta peralatan fixed dan/atau 

mobile phone untuk komunikasi suara serta 

mobile network/LAN untuk komunikasi data. 

sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan 

 

5) Sarana dan prasarana penjaminan mutu 

 Ruang penjaminan mutu berfungsi sebagai tempat pengelolaan sistem penjaminan 

mutu perguruan tinggi. 

 Ruang penjaminan mutu terdapat pada tingkat perguruan tinggi. 

 Luas minimum ruang penjaminan mutu adalah 20 m
2
. 

 

Tabel 2. 10. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Penjaminan Mutu 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot kerja 1 set/ruang Minimum terdiri atas kursi dan meja setengah biro 

untuk setiap petugas. 

2. Perabot 

penyimpanan 

1 set/ruang Minimum terdiri atas lemari yang dapat dikunci. 

3. Peralatan 

kantor 

1 set/ruang Minimum terdiri atas mesin komputer dan printer. 

4. Peralatan 

komunikasi 

1 set/ruang Minimum terdiri atas papan tulis, komputer, LCD 

projector dan layar, serta peralatan fixed dan/atau 

mobile phone untuk komunikasi suara serta 

mobile network/local area network untuk 

komunikasi data. 

sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan 

 

b.2. Sarana dan prasarana penunjang 

1) Tempat beribadah 

 Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat civitas akademika melakukan ibadah 

yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu kuliah/kerja. 

 Luas tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap civitas akademika, dengan luas 

total minimum 24 m
2
. 

 

Tabel 2. 11. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Tempat Beribadah 
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No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot penyimpanan 1 set/ruang Minimum terdiri atas lemari atau rak. 

2. Perlengkapan ibadah 1 set/ruang Sesuai dengan kebutuhan 

sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan 

 

2) Ruang konseling 

 Ruang konseling berfungsi sebagai tempat mahasiswa mendapatkan layanan 

konseling individu atau kelompok dari konselor berkaitan dengan pengembangan 

pribadi, sosial, akademik, dan karir. 

 Luas ruang konseling sesuai dengan kebutuhan civitas akademika, dengan luas total 

minimum 12 m
2
. 

 Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan dan suasana, serta menjamin 

privasi mahasiswa. 

 

Tabel 2. 12. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Ruang Konseling 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot  1 set/ruang Minimum terdiri atas meja kerja, kursi kerja, meja 

dan kursi tamu, serta lemari. 

2. Peralatan dan 

perlengkapan 

konseling 

1 set/ruang Minimum terdiri atas instrumen konseling, buku 

sumber, papan kegiatan, dan media 

pengembangan kepribadian untuk menunjang 

pengembangan kognisi, emosi, dan motivasi 

mahasiswa.  

sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan 

 

3) Ruang kesehatan 

 Ruang kesehatan berfungsi sebagai tempat untuk pelayanan awal bagi civitas 

akademika yang mengalami gangguan kesehatan. 

 Luas ruang kesehatan sesuai dengan kebutuhan civitas akademika, dengan luas total 

minimum 12 m
2
. 

 

Tabel 2. 13. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Ruang Kesehatan 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot  1 set/ruang Minimum terdiri atas tempat tidur, meja, kursi, 

dan lemari yang dapat di kunci. 
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2. Peralatan dan 

perlengkapan 

kesehatan 

1 set/ruang Minimum terdiri atas catatan kesehatan peserta 

didik, perlengkapan P3K, tandu, selimut, 

tensimeter, termometer badan, timbangan badan, 

pengukur tinggi badan, dan tempat cuci tangan.   

sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan 

 

4) Toilet 

 Toilet berfungsi sebagai tempat buang air kecil atau besar bagi dosen, karyawan, dan 

mahasiswa. 

 Minimum terdapat 1 unit toilet untuk setiap 40 mahasiswa, 1 unit toilet untuk setiap 30 

mahasiswi, 1 unit toilet untuk setiap 40 dosen dan/atau karyawan laki-laki, dan 1 unit 

toilet untuk setiap 30 dosen dan/atau karyawan perempuan. 

 Luas minimum 1 unit toilet adalah 2 m
2
. 

 

5) Gudang 

 Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan 

lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan serta arsip lembaga. 

 Luas gudang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dengan luas total minimum 24 

m
2
. 

 

6) Kantin  

 Kantin berfungsi sebagai tempat menjual makanan dan miniuman bagi civitas 

akademika pada saat hari kerja/kuliah. 

 Luas kantin sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dengan luas total minimum 20 m
2
. 

 Kantin dilengkapi dengan konter makanan/minuman, tempat duduk untuk makan dan 

minum, air bersih untuk mencuci tangan dan mencuci alat makan dan minum, serta 

tempat sampah yang memadai. 

 

7) Bengkel 

 Bengkel berfungsi sebagai tempat perbaikan dan perawatan peralatan. 

 Bengkel terdapat di perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan kegiatan 

pembelajaran menggunakan peralatan yang memerlukan perbaikan dan perawatan 

secara berkala.  

 Luas minimum bengkel disesuaikan dengan jenis dan jumlah peralatan yang 

memerlukan perbaikan dan perawatan pada setiap program studi.  
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 Bengkel terdiri atas ruang kerja tempat melakukan perbaikan/perawatan dan ruang 

penyimpanan alat.  

 

8) Tempat parkir 

 Tempat parkir berfungsi untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan roda 

empat milik dosen, karyawan, dan mahasiswa selama jam dan hari kerja. 

 Tempat parkir dibuat dengan mengikuti standar yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah atau peraturan nasional. Bila standar dimaksud belum tersedia, maka standar 

minimum yang digunakan adalah sebagai berikut: 

- Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 mahasiswa dan 1 

tempat parkir kendaraan roda dua untuk 2 karyawan atau dosen. 

- Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 mahasiswa dan 1 

tempat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen. 

- Ukuran minimum tempat parkir kendaraan roda dua adalah 1,5 m x 1 m, dengan luas 

lahan minimal 3 m
2
/satuan ruang parkir (SRP termasuk sirkulasi). 

- Ukuran minimum tempat parkir kendaraan roda empat adalah 5 m x 2,5 m, dengan 

luas lahan minimal 25 m
2
/satuan ruang parkir (SRP termasuk sirkulasi). 

 

9) Difabel 

 Untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, fasilitas yang harus tersedia, yaitu: 

 Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara. 

 Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda. 

 Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus. 

 Peta atau denah kampus dalam bentuk peta atau denah timbul. 

 Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 

 

 

 

 

 

 

     2.2. Elaborasi Tema 

2.2.1. Pengertian Tema 

 Pendekatan analogi merupakan pendekatan yang menganalogikan suatu objek 

dengan melalui proses analisis sehingga menghasilkan bentukan baru yang tidak hanya 

memiliki kemiripan visual tetapi juga memiliki benang merah dengan objek yang 
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dianalogikan. Menurut KBBI, analogi memiliki arti persamaan atau persesuaian antara 

dua benda atau hal yang berlainan, kesepadanan antara bentuk bahasa yang menjadi 

dsasar terjadinya bentuk lain, kesamaan sebagian ciri antara dua benda atau hal yang 

dapayt dipakai untuk dasar perbandingan. Dalam buku Design in Architecture karya 

Geoffrey Broadbent tertulis “…mekanisme sentral dalam menerjemahkan analisa-analisa 

ke dalam sintesa adalah analogi”. 

 

2.2.2. Interpretasi Tema 

Dalam buku Design in Architecture disebutkan bahwa pendekatan analogi terbagi 

menjadi tiga tipe, yaitu: 

a. Analogi Personal 

 Personal analogy atau analogi personal yaitu arsitek membayangkan dirinya 

sebagai bagian dari aspek permasalahan dalam desain arsitektur. Contoh analogi 

personal yaitu Menara Eiffel Tower di Paris. Menara Eiffel menggunakan pendekatan 

analogi dengan objek analogi adalah seorang wanita yang feminim dan elegan. Arsitek 

membayangkan dirinya sebagai wanita anggun yang berdiri dengan lekukan tubuh yang 

elegan.  

b. Analogi Langsung 

 Direct analogy atau analogi langsung yaitu arsitek menyelesaikan prmasalahan 

dalam desain dengan fakta-fakta dari berbagai cabang ilmu yang umum, seperti seni, 

sains, teknologi. Contoh analogi langsung yaitu John Wax Building karya Frank Lloyd 

Wright. Bangunan ini menggunakan objek analogi bunga water lily pada bagian kolom. 

Bagian atas kolom berbentuk lingkaran-lingkaran yang lebar dan saling menyatu 

sehingga membentuk langit-langit yang dianalogikan sebagai bentuk daun pada bunga 

water lily. Kolom tersebut dianalogikan sebagai tangkai bunga water lily.    

c. Analogi Simbolik 

 Symbolic analogy atau analogi simbolik yaitu arsitek menyelesaikan 

permasalahan dalam desain dengan memasukkan makna tertentu secara tersirat. 

Analogi simbolik disebut juga analogi secara tidak langsung. Unsur-unsur yang 

dimasukkan dapat berupa lambang, mitologi, atau simbol lainnya. Contoh analogi 

simbolik yaitu rumah-rumah tradisional di Indonesia. Salah satunya yaitu rumah 

tradisional Bali yang menyimbolkan tubuh manusia.  
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2.2.3. Studi Banding Tema 

 Studi banding analogi yaitu Bangkok University Landmark Complex yang 

dirancang oleh Architects 49. Bangkok University Landmark Complex didesain untuk 

menata kembali area depan kampus dan membuat pencapaian yang baik untuk area 

masuk kampus. Bentukan arsitektur yang dianalogikan yaitu diamond yang merupakan 

simbol dari universitas. Konsep utama dari proyek ini yaitu kumpulan bangunan yang 

menjadi landmark. Bentukan arsitekturalnya dirancang mampu menghadirkan 

universitas, memunculkan simbol universitas, dan juga memudahkan mahasiswa dan 

pengunjung untuk mengakses ke universitas. Konsep yang digunakan yaitu mahasiswa 

menyempurnakan diri sendiri melalui proses pembelajaran yang dianalogikan dengan 

proses seorang pemahat batu. Proses belajar digambar mirip dengan proses pemahatan 

batu. Seorang pemahat batu secara berangsur-angsur mengubah batu menjadi berlian 

melalui proses pemotongan dan pemolesan. Konsep ini bertepatan dengan visi 

universitas yang bertujuan untuk menjadi „universitas yang kreatif‟.  

Perencanaan siteplan mempertimbangkan sistem lalu lintas kampus dan 

menyediakan dua gerbang tambahan untuk mengefektifkan arus lalu lintas. Lanskap 

dibuat semenarik mungkin seperti kolam yang diletakkan di depan kumpulan bangunan 

sehingga menghasilkan efek refleksi dari bentuk bangunan. Kolam tersebut juga 

berfungsi sebagai pembatas alam dan waduk kampus. Desain juga mempertimbangkan 

visual dan fungsi yang berkelanjutan antara area depan dan belakang kampus sehingga 

saling berhubungan.  

 

 

Gambar 2. 1. Bangkok University 
sumber: google image 

 



 
 

28 
Defina Ayu Raihana, 2018 
LAPORAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN REDESAIN POLITEKNIK  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

Gambar 2. 2. Bangkok University 
sumber: google image 

 

2.2.4. Konsep Tema  

Objek yang akan dianalogikan dalam rancangan Redesain Politeknik STTT 

Bandung merupakan objek yang berhubungan dengan dunia tekstil. Objek tekstil tersebut 

yaitu peralatan tekstil dan hasil produksi tekstil. Contoh peralatan tekstil yaitu mesin 

pintal, mesin tenun, mesin jahit, dan lainnya. Contoh hasil produksi yaitu baju, celana, 

dan lain-lain. Objek analogi yang dipilih yaitu dari peralatan tekstil, mesin pintal. Dalam 

dunia tekstil, mesin pintal merupakan mesin yang pertama kali digunakan untuk 

mengolah bahan baku tekstil, serat, menjadi benang. Mesin pintal di analogikan dengan 

Politeknik STTT Bandung yang merupakan sekolah vokasi di bidang teknologi tekstil 

pertama di Indonesia. Objek mesin pintal diharapkan menjadi „image‟ yang dapat 

mengundang rasa ingin tahu masyarakat sehingga Politeknik STTT Bandung lebih 

dikenal di kalangan masyarakat Indonesia.    

 

     2.3. Tinjauan Politeknik STTT Bandung 

2.3.1. Sejarah Politeknik STTT Bandung 

Politeknik STTT Bandung berada di jalan Jakarta nomor 31, kelurahan 

Kebonwaru, kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Politeknik STTT 

Bandung adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementrian Perindustrian yang 

menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi yang terkait dengan sektor industri. Politeknik STTT Bandung merupakan satu-

satunya unit pendidikan di lingkungan Kementrian Perindustrian yang dalam pembinaan 

administrates berada di bawah Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri. 

Politeknik STTT Bandung didirikan melalui Surat Keputusan Menteri Perekonomian 
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nomor 8717/tu tanggal 11 Juli 1956 tentang Sekolah Tinggi Tekstil (STT) yang mengubah 

kursus Tekstil Tinggi (KTT) yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1954. Sekolah Tinggi 

Teknologi Tekstil diubah menjadi Politeknik STTT Bandung berdasarkan Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Politeknik STTT Bandung.   

Politeknik STTT Bandung berdiri sejak tahun 1922 dengan nama Textile 

Inrichting Bandoeng (TIB). Di era pemerintahan Indonesia, tahun 1954 dikembangkan 

menjadi Akademi Textil (AKATEX). Akatex mempunyai dua program studi, yaitu teknik 

tekstil dan kimia tekstil, kedua program studi tersebut diselesaikan selama tiga setengah 

tahun dan lulusannya mendapat gelar Bachelor Tekstil (Bk.Teks). Tahun 1964, Akatex di 

ubah menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Tekstil (PTIT) dengan program studi yang sama dan 

lulusannya mendapatkan gelar Sarjana Tekstil. Program studi PTIT diselesaikan selama 

lebih dari dua tahun setelah Akatex. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian pada 

tahun 1966, PTIT di ubah menjadi Institut Teknologi Tekstil (ITT) yang merupakan 

gabungan dari Akatex, PTIT, Balai Penelitian Tekstil (BaPT), dan Pilot Pemintalan.   

Sejak tahun 1979, ITT dikembangkan menjadi dua lembaga, yaitu Balai Besar 

Pengembangan dan Penelitian Industri Tekstil (BBT) dan Institut Teknologi Tekstil (ITT). 

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 274/SK/VI/1981 dan 0182/0/1981 tanggal 6 Juni 

1981, ITT diubah menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT). STTT 

menyelenggarakan pendidikan vokasi program Diploma IV dan program Diploma I. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, 

lulusan Program Diploma IV STTT memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan 

(SS.T) dan lulusan Program Diploma I memperoleh sebutan Ahli Pratama (AP).  

STTT kemudian berubah bentuk menjadi Politeknik STTT Bandung yang izin 

penyelenggaraannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No. 497/E/O/2014 tanggal 13 Oktober 2014. Politeknik STTT Bandung 

merupakan penataan kembali organisasi dan tata kerja satuan pendidikan tinggi vokasi di 

lingkungan Kementerian Perindustrian atas perubahan nomenklatur Sekolah Tinggi 

Teknologi Tekstil yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 02/M-

IND/PER/2015 tanggal 5 Januari 2015. Sampai saat ini Politeknik STTT Bandung adalah 

satu-satunya perguruan tinggi di bidang teknologi tekstil milik Pemerintah Indonesia.  

 

Politeknik STTT Bandung memiliki lambang sebagai berikut: 
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Gambar 2. 3. Lambang Politeknik STTT Bandung 
sumber: http://stttekstil.ac.id/lambang/ 

 

Lambang Politeknik STTT Bandung terdiri dari 4 bagian, yaitu: 

1. Obor, berarti ilmu merupakan suluh penerang kehidupan yang membawa cahaya 

kebahagiaan meuju keluhuran abadi. 

2. Kuntum kapas dengan kelopak dan tangkai, berarti pertekstilan. Kapas merupakan 

bahan baku tekstil alam yang tidak pernah terkalahkan oleh jenis serat lain. 

3. Batang kapas tegak dengan akar tunggal dan serabut, melambangkan tegak 

berdirinya Sekolah TInggi Teknologi Tekstil sebagai penunjang pengembangan 

industri tekstil. 

4. Daun kapas (sayap), merupakan sayap yang mengembang berarti senantiasa 

berusaha mencapai taraf yang lebih tinggi, kecuali menggambarkan mitologi batik 

kuno juga melukiskan bentuk paku yang berarti atas sindiran terhadap kata pakuan 

yang merupakan kebesaran keprabuan Pajajaran tempat Sekolah Tinggi Teknologi 

Tekstil. 

 

Arti simbolik warna dari lambang Politeknik STTT Bandung, yaitu: 

1. Kuning, berarti kekayaan dan keluhuran abadi 

2. Merah, berarti keberanian 

3. Putih, berarti kejujuran, keluhuran, kesucian 

4. Biru, berarti semangat kerja, profesional 

 

2.3.2. Tugas Pokok, Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik STTT Bandung  

Tugas pokok Politeknik STTT Bandung yaitu melaksanakan pendidikan, 

pengajaran, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

teknologi tekstil yang mencakup Teknik Tekstil, Kimia Tekstil, dan Barang Jadi Tekstil. 

Fungsi Politeknik STTT Bandung yaitu: 

1. Memberikan pendidikan dan pengjaran dalam ilmu dan teknologi tekstil. 
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2. Melaksanakan penelitian terapan dalam rangka mengembangkan ilmu teknik 

tekstil, kimia tekstil, dan barang jadi tekstil, serta mendorong pelaksanaan 

penelitian sains. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam rangka pembentukan 

kepribadian mahasiwa dan menunjang pengembangan industri tekstil. 

4. Melaksanakan pembinaan civitas akademika. 

5. Melakasanakan kegiatan administratif. 

 

Visi Politeknik STTT Bandung yaitu menjadi Politeknik unggul dan terkemuka 

dalam pendidikan teknologi tekstil dan garmen yang menjadi role model pendidikan 

vokasi industri dalam menghasilkan lulusan kompeten yang mampu bersaing secara 

global. Misi Politeknik STTT Bandung yaitu: 

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi industri bidang tekstil dan garmen untuk 

mengembangkan profesionalisme dan kompetensi lulusan sesuai dengan 

kompetensi dibidangnya. 

2. Mengembangkan penelitian terapan bidang tekstil dan garmen untuk mendukung 

perkembangan industri tekstil dan garmen. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui jasa konsultansi dan 

pelayanan teknis sektor industri tekstil, garmen dan industri pendukungnya. 

4. Membina hubungan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, industri, 

pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri untuk memajukan tekstil dan garmen 

Indonesia 

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Politeknik STTT Bandung, 

maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan 

tujuan strategis, yaitu: 

1. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) industri yang memiliki kemampuan 

akademik dan professional sebagai ahli tekstil dan garmen pada Instansi 

pemerintah, Lembaga pendidikan dan penelitian maupun institusi lainnya serta 

industri penunjang lainnya. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang tekstil dan garmen 

melalui penelitian yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. 

3. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

pembentukan kepribadian sivitas akademika dalam mengamalkan hasil 

penelitian teknologi tekstil dan garmen guna kepentingan masyarakat. 
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2.3.3. Struktur Organisasi Politeknik STTT Bandung  

 Politeknik STTT Bandung merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementrian 

Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Industri, dipimpin oleh seorang direktur. 

Berikut adalah struktur organisasi Politeknik STTT Bandung: 
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Gambar 2. 4. Struktur Organisasi Politeknik STTT Bandung 
sumber: Politeknik STTT Bandung 

  Berikut uraian mengenai struktur organisasi Politeknik STTT Bandung: 

a. Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik. 

Anggota dewan penyantun dapat berasal dari unsur pemerintah/pemerintah daerah, 

tokoh masyarakat, pakar pendidikan, pengusaha dan alumni.  

b. Senat merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik STTT Bandung yang 

menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. 

Anggota senat terdiri atas: 

 Direktur, merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik 

STTT Bandung. 

 Pembantu direktur, terdiri atas 

- Pembantu direktur bidang akademik disebut pembantu direktur I 

- Pembantu direktur bidang umum dan keuangan disebut pembantu direktur II  

- Pembantu direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama disebut pembantu 

direktur III 

 Ketua jurusan 

 Kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UP2M). UP2M 

merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

 Satu wakil unit penunjang. Unit penunjang merupakan unsur yang diperlukan untuk 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan vokasi di bidang tekstil. Unsur penunjang 

terdiri dari unit perpustakaan, unit bahasa, dan unit komputer. 

 Wakil dosen dari setiap jurusan. 

c. Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan 

fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian dan pengembangan sistem 

penjaminan mutu pendidikan. 

d. Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi 

pengawasan non akademik.  

e. Pelaksana Administrasi, terdiri dari: 

- Subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan dan kerja sama: 

 Urusan Akademik 

 Urusan Program Data & Evaluasi  

 Urusan Pemasaran dan Promosi  

 Urusan Administrasi Kemahasiswaan dan Bursa Kerja  

- Subbagian Umum dan Keuangan: 
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 Urusan Akuntansi Keuangan  

 Urusan Akuntansi Aset  

 Urusan Tata Usaha  

 Urusan Kepegawaian  

 Urusan Logistik  

 Urusan Pemeliharaan dan Instalasi 

f. Unit Teaching Factory merupakan unsur pelaksana akademik di bidang 

pembelajaran proses produksi barang dan atau jasa. 

g. Unit Inkubator Bisnis mempunyai tugas menyelenggarakan incubator bisnis untuk 

wirausaha industri kecil dan industri menengah. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional 

sesuai peraturan perundang-undangan, seperti dosen. 

 

2.3.4. Program Studi dan Kurikulum Politeknik STTT Bandung 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, maka tujuan 

Pendidikan Program Diploma IV di Politeknik STTT Bandung adalah: 

1. Menyiapkan tenaga ahli tekstil yang memiliki kemampuan akademik dan 

professional sebagai tenaga ahli dalam industri, pendidikan, penelitian dan 

pengembangan, serta tenaga ahli lainnya. 

2. Mengembangkan ilmu dan teknologi tekstil demi kepentingan Negara dan 

Bangsa Indonesia serta umat manusia. 

3. Melakukan penelitian untuk menghasilkan berbagai temuan bermakna teoritis 

dan praktis di bidang pertekstilan. 

4. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

pembentukan kepribadian mahasiswa dan mengamalkan hasil penelitian, ilmu 

dan teknologi guna kepentingan masyarakat. 

 

Lulusan program Diploma IV Politeknik STTT Bandung memperoleh sebutan 

Sarjana Terapan Sains (S.Tr. Si) untuk lulusan program studi Kimia Tekstil, Sarjana 

Terapan Teknik (S.Tr.T.) untuk lulusan program studi Teknik Tekstil, dan Sarjana 

Terapan Bisnis (S.Tr.Bns.) untuk lulusan program studi Produksi Garmen. Lulusan 

Politeknik STTT Bandung diharapkan memiliki sikap: 

1. Mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan produksi. 

2. Mampu memberikan petunjuk cara kerja dalam proses produksi dan cara 

penyetelan mesin-mesin produksi tekstil. 

3. Mampu melaksanakan pengendalian proses dan mutu. 
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4. Mampu mengevaluasi hasil produksi. 

5. Mampu memelihara peralatan produksi. 

6. Mampu mengelola suatu unit produksi. 

 

Kurikulum Politeknik STTT Bandung didasarkan pada dunia industri tekstil 

sehingga mata kuliah di Politeknik STTT Bandung diturunkan dari Learning Outcomes 

yang telah ditetapkan. Satu semester di Politeknik STTT Bandung sama dengan standar 

umum, yaitu paling sedikit 12 minggu dan paling banyak 16 minggu tatap muka 

perkuliahan. Satu paket semester rata-rata 38 jam per minggu atau ekuivalen. Diantara 

semester genap dan semester ganjil, Politeknik STTT Bandung menyelenggarakan 

semester antara untuk remedial atau percepatan. Ujian yang diselenggarakan yaitu UTS, 

UAS, dan ujian sidang pada akhir masa studi. Praktek Kerja Lapangan dilakukan 

mahasiswa semester 6 dengan waktu pelaksanaan selama 64 hari kerja (3 bulan) di 

Industri. Tugas akhir mahasiswa dilakukan mahasiswa semester 7. Pelaksanaan 

pembuatan tugas akhir tidak hanya dilakukan pada  industri tekstil,  garmen atau fashion, 

namun dapat pula dilakukan di laboratorium  Politeknik STTT atau lembaga-

lembaga/workshop lain yang erat kaitannya dengan tekstil, garmen atau fashion.  

Bidang penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat dibantu oleh mahasiswa. Hasil 

penelitian menjadi bahan yang memberi pengayaan pada materi pengajaran di kelas. 

Bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi pelatihan dan jasa konsultansi. Terdapat 

tiga program yang dilaksanakan dalam bidang pengabdian kepada mayarakat, yaitu 

pelatihan terpogram, pelatihan kerja sama, dan jasa konsultansi.  

 

Tahap pendidikan program D4 dalam Politeknik STTT Bandung dibagi dua, yaitu:  

1. Tahap Pendidikan Tingkat Pertama Bersama (TPB)  

TPB merupakan tahap pertama pendidikan Diploma IV dengan semua 

mahasiswa menempuh program pendidikan yang sama, dengan beban akademik 40 

SKS dan lama pendidikan 2 semester. 

2. Tahap Pendidikan Tingkat Lanjutan  

Tahap pendidikan tingkat lanjutan setelah mengikuti kuliah selama 2 semester 

dengan beban akademik 107-109 SKS dengan lama kuliah 5 semester. 

 

Politeknik STTT Bandung memiliki tiga program studi yang meliputi keseluruhan 

rantai pasok dalam proses manufaktur tekstil dan produk tekstil (TPT). Proses tersebut di 

mulai dari proses pembuatan serat dan benang hingga pakaian jadi.  
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Gambar 2. 5. Proses Manufaktur Tekstil dan Produk Tekstil 
sumber: Rencana Strategis Politeknik STTT Bandung 2015-2019 

 
Keterangan:  

TT : Teknik Tekstil 

KT : Kimia Tekstil 

PG : Produksi Garmen 

 

Berikut 3 program studi dengan 1 konsentrasi di Politeknik STTT Bandung: 

a) Kimia Tekstil (program D4, Akreditasi A) 

Kimia tekstil adalah salah satu bidang studi kimia terapan. Lulusannya memiliki 

pengetahuan dan keterampilan teknis mengenai proses penyempurnaan tekstil untuk 

meningkatkan fungsi dan nilai estetika serta, benang, kain dan produksi tekstil lainnya 

dengan menerapkan konsep ilmu kimia. Fibre making, dyeing, finishing, printing, dan 

fabric surface design adalah beberapa teknologi proses yang menjadi inti pembelajaran 

di prodi ini.  

Visi prodi ini yaitu menjadikan Program Studi Kimia Tekstil sebagai acuan dan 

pusat informasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan 

bidang keahlian kimia tekstil serta dalam penanganan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan operasional serta pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta 

industri penunjangnya. Misi prodi ini yaitu mendidik mahasiswa menjadi tenaga ahli tekstil 
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sesuai dengan kebutuhan, melaksanakan penelitian aplikatif maupun sains dalam rangka 

membantu memecahkan masalah atau pengembangan industri TPT. 

 

 

 

b) Teknik Tekstil (program D4, Akreditasi A) 

Teknik tekstil terfokus pada studi mengenai aplikasi konsep sains dan teknologi 

pada proses pembuatan benang dan kain. Lulusan teknik tekstil memiliki pengetahuan 

dan keterampilan tentang prinsip kerja mesin tekstil sehingga mampu melakukan 

rekayasa proses. Teknologi spinning, weaving, knitting, dan non-woven adalah beberapa 

keahlian inti di program ini. Visi prodi ini yaitu menjadikan program studi Teknik Tekstil 

sebagai acuan dan pusat informasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan 

pendidikan dan pelatihan bidang keahlian Teknik Tekstil serta dalam penanganan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan operasional serta pengembangan Industri 

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta industri penunjangnya. Misi prodi ini yaitu mendidik 

mahasiswa menjadi tenaga ahli tekstil sesuai dengan kebutuhan, melaksanakan 

penelitian aplikatif maupun sains dalam rangka membantu memecahkan masalah atau 

pengembangan industri TPT. 

Lulusan Program Studi Teknik Tekstil mempunyai pengetahuan mengenai 

teknologi proses, operasional mesin, sistem produksi, mutu dan teknik evaluasi tekstil 

meliputi serat, benang dan kain. Lulusan memiliki dasar yang kuat untuk pengembangan 

desain-desain tekstil. Lulusan memiliki keterampilan untuk merancang, mengevaluasi 

dan mengontrol mutu produk dan teknologi proses tekstil dalam rangka perancangan dan 

pengelolaan unit produksi tekstil. 

Sarana laboratorium untuk program studi ini yaitu:  

1. Laboratorium Fisika Dasar dan Mekatronika  

2. Laboratorium Pemintalan dan Workshop Pemesinan 

3. Laboratorium Pertenunan 

4. Laboratorium Desain Tekstil 

5. Laboratorium Perajutan 

6. Workshop CAD untuk Desain Kain Tenun Jacquard 

 

c) Produksi Garmen (program D4) 

 Produksi garmen terfokus untuk mempelajari studi tentang rekayasa proses di 

lantai produksi garmen. Selain beberapa keahlian seperti teknik pembuatan pola manual 

dan CAD, grading pola, analisis pemotongan dan pemanfaatan bahan, teknik jahit dan 
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analisis pemilihan mesin garmen, mahasiswa juga dibekali dengan ilmu tentang studi 

gerak dan waktu. Visi prodi ini yaitu menghasilkan lulusan yang profesional di bidang 

teknologi dan bisnis garmen serta mampu mengidentifikasi, mengintegrasi, menerapkan, 

dan mengikuti perkembangan IPTEK di bidang Teknologi dan Bisnis Garmen. Misi prodi 

ini yaitu menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan bisnis 

garmen. 

Tujuan prodi ini yaitu memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang profesional di 

bidang Teknologi dan Bisnis Garmen. Lulusan dari prodi produksi garmen diarahkan 

untuk mengisi posisi manajemen menengah industri dan distribusi garmen. 

Sarana yang terdapat pada jurusan produksi garmen juga digunakan oleh 

konsentrasi fashion design, yaitu:  

1. Workshop Pemotongan  

2. Workshop Garmen  

3. Workshop Pola 

4. Workshop Pola CAD Gerber 

5. Workshop Pola CAD Lectra 

6. Workshop Pola CAD 3D 

 

d) Produksi Garmen Konsentrasi Fashion Design (program D4) 

Sejak tahun 2009, jurusan produksi garmen menyelenggarakan konsentrasi 

fashion design untuk menghasilkan lulusan yang mampu memberi nilai lebih terhadap 

tekstil, merancang sebuah end-use product yang tidak hanya memenuhi fungsi sebagai 

pakaian, namun memiliki nilai estetika bahkan mampu menyampaikan pesan dan makna 

tertentu.  

Sarana yang terdapat pada konsentrasi fashion design juga digunakan oleh 

jurusan produksi garmen, kecuali dengan penambahan ruangan workshop pola khusus 

untuk fashion design.  

 

2.3.5. Aktivitas Pengguna 

2.3.5.1. Mahasiswa 

Kegiatan belajar praktik di workshop menjadi pembeda dalam alur kegiatan 

mahasiswa Politeknik STTT Bandung. Secara umum, alur kegiatan mahasiswa Politeknik 

STTT Bandung yaitu:  

 

 
Belajar Teori  Praktik Kegiatan Organisasi 

Kelas 
Workshop, 

Lab. 
Parkir 

Datang Diskusi Istirahat 

UKM 
Ruang Dosen, Ruang 

Komunal, Perpustakaan 
Kantin, 

WC 

Pulang 

Parkir 

Mahasiswa 
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Gambar 2. 6. Aktivitas Mahasiswa 

Sumber: analisis penulis 

 

Berikut perincian kegiatan praktik sesuai dengan program studinya: 

a. Prodi Teknik Tekstil  

Kegiatan utama praktik di workshop pada prodi ini yaitu pemintalan, penenunan, 

dan perajutan. Berikut rincian alur kegiatannya:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabel 2. 14. Aktivitas di Prodi Teknik Tekstil 
sumber: Tugas Akhir ITB Pusat Pendidikan dan Promosi Fashion Braga 

 

b. Podi Kimia Tekstil 

Kegiatan praktik di workshop pada prodi ini yaitu persiapan dan pencelupan, 

pencapan dan penyempurnaan. Berikut rincian alur kegiatan persiapan dan pencelupan: 

Pemintalan 

Memilih Bahan 

Serat, bulu, 

Memintal di roda 

Penenuna

Mengangin-anginkan yarn di 

Mengangin-anginkan lungsin 

Menyiapkan benang pada alat tenun 

Mulai Menenun 

Penyelesaia

Cuci 

Diregangkan 

Pengeringa

Setrika 
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Tabel 2. 15. Aktivitas di Prodi Kimia Tekstil 
sumber: Tugas Akhir ITB Pusat Pendidikan dan Promosi Fashion Braga 

 

 

 

 

 

 

Berikut rincian alur kegiatan pencapan dan penyempurnaan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencuci 

Pencelupan Mencampur celupan 

Pencelupan 

Pengeringan 

Merancang & 

Memilih 

Pencucia

Pengeringan 

Menyetrik

Menyiapkan Fabrics 

Cetak Celup 

Pengeringan 

Setrika 

Cuci 

Pengeringan 

Penyetrikaan 
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Tabel 2. 16. Aktivitas di Prodi Kimia Tekstil 
sumber: Tugas Akhir ITB Pusat Pendidikan dan Promosi Fashion Braga 

 

c. Prodi Produksi Garmen 

Kegiatan utama praktik di workshop pada prodi ini yaitu penjahitan dan 

pemotongan kain. Berikut rincian alur kegiatannya,  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. 17. Aktivitas di Prodi Produksi Garmen 
sumber: Tugas Akhir ITB Pusat Pendidikan dan Promosi Fashion Braga 

 

 Kegiatan menggambar pola, memotong kain, menjahit potongan kain, dan 

menyesuaikan dengan model, membutuhkan ruang simpan untuk karya mahasiswa yang 

masih dalam tahap setengah selesai.   

 

2.3.5.2. Dosen 

 

 

 

Gambar 2. 7. Aktivitas Dosen 
Sumber: analisis penulis 

 

2.3.5.3. Pimpinan dan Tenaga Kependidikan 

 

 

    

Mengajar 
Teori  

Mengajar Praktik Rapat 

Kelas Workshop Parkir 

Datang Diskusi Istirahat 

Ruang 
Rapat 

Ruang Dosen, 
Ruang Komunal, 

Perpustakaan 

Ruang Dosen, 
Kantin, WC 

Pulang 

Parkir 

Kerja  Rapat 

Ruang TU, Ruang 
Pimpinan, Ruang Staf 

Parkir 

Datang Istirahat 

Ruang 
Rapat 

Kantin, WC 

Pulang 

Parkir 

Menggambar Pola 

Memotong Kain 

Menjahit Potongan Kain 

Setrika 

Penyesuain pada Model 

Memajang Produk 
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Gambar 2. 8. Aktivitas Dosen 
Sumber: analisis penulis 

 

2.3.5.4. Tamu 

 

 

 

 

Gambar 2. 9. Aktivitas Dosen 
Sumber: analisis penulis 

 

2.3.6. Pengelompokan berdasarkan Jenis Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 

     2.3.6.1. Akademik 

Ruang kelas, ruang kuliah umum, laboratorium umum untuk semua program 

studi (lab. komputer, lab. bahasa, lab. fisika dasar, lab. pengujian dan evaluasi kimia 

tekstil, studio desain tekstil, lab. kimia umum dan analisa, lab. pengujian dan evaluasi 

kimia tekstil), ruang workshop prodi Teknik Tekstil, ruang workshop prodi Kimia Tekstil, 

ruang workshop prodi Produksi Garmen, ruang workshop prodi Produksi Garmen 

Konsentrasi Fashion Design, ruang seminar dan sidang, perpustakaan, lapangan 

olahraga, gudang, ruang utilitas, toilet.     

     2.3.6.2. Non Akademik  

 Ruang pimpinan, ruang dosen, ruang staf tenaga kependidikan, ruang rapat, 

ruang penelitian dan pengabdian masyarakat, ruang satuan penjaminan mutu, ruang 

lembaga sertifikasi profesi, ruang administrasi, ruang informasi PMB, ruang keuangan, 

ruang akademik, ruang konseling, ruang CCTV, ruang Unit Kegiatan Mahasiswa, 

gudang, ruang utilitas, toilet.     

      2.3.6.3. Komunal dan penunjang 

 Lobby, ruang diskusi (mahasiswa), aula, masjid, kantin, parkir, pos satpam, unit 

kesehatan, ruang alumni, gudang, ruang utilitas, toilet.     

 

        2.3.7. Rencana Pengembangan Politeknik STTT Bandung  

 Politeknik STTT Bandung merencanakan membuka program Magister Terapan 

Teknologi Tekstil dan Fashion. Hal ini dilakukan sebagai respon kebutuhan SDM pada 

tingkat pimpinan, peneliti, dan penduduk di bidang tekstil dengan kualifikasi kompetensi 

yang lebih tinggi menuntut penguasaan aspek teoritis dan terapan yang memadai.  

Rencana lain yaitu wisata pendidikan (Education Tour) dari Politeknik STTT 

Bandung. Wisata pendidikan yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang 

Cari Informasi  

Ruang Informasi, Ruang 
Akademik 

Parkir 

Datang Menunggu 

Aula, dll 

Pulang 

Parkir 

Berkegiatan 

Lobby 
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kerja atau proses pembuatan produk yang dikunjunginya. Tujuan utamanya yaitu 

memperoleh pengetahuan atau penyelidikan ilmu dunia tesktil.  

Politeknik STTT Bandung telah merencanakan konsep wisata pendidikan untuk 

kedepannya. Wisata dimaksudkan untuk melihat urutan proses produksi, dalam hal ini 

proses pembuatan pakaian jadi/garmen. Perjalanannya dilakukan dengan rileks guna 

memenuhi rasa ingin tahu serta menambah wawasan/pengetahuan mengenai rangkaian 

proses pembuatan produk tekstil mulai dari bahan baku pembuatan benang hingga 

produk 

jadi dan proses pemasarannya. Pengunjung akan dibawa ke dalam ruangan/studio untuk 

diberikan pemaparan secara audio visual proses produksi pembuatan produk tekstil. 

Setelah itu, pengunjung melanjutkan perjalanan untuk melihat secara langsung rangkaian 

proses pembuatan produk tekstil, dimulai dari pengolahan bahan baku menjadi benang, 

proses pembuatan kain secara tenun atau rajut, proses-proses penyempurnaan kain, 

hingga proses pembuatan garmen yang dimulai dari pembuatan desain, pola, penjahitan, 

dan finishing. Terakhir, pengunjung dapat melihat hasil akhir berupa produk garmen yang 

ditawarkan. Sasaran dari wisata pendidikan ini yaitu membangun brand image dan 

memberikan hiburan kepada pengunjung untuk mengetahui proses tekstil, garmen, dan 

fashion dalam skala kecil dan mudah dipahami.  

 

  

 


