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SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO 

DI TEMBALANG SEMARANG 

Abstrak 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi yang didalamnya mencakup program pendidikan akademik, 

pendidikan profesi dan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi sendiri merupakan 

satu dari tiga jenis program pendidikan tinggi yang saat ini sedang menjadi fokus 

pengembangan untuk di revitalisasi oleh pemerintah dalam rangka 

mempersiapkan SDM Indonesia menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. 

Universitas Diponegoro (Undip) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik 

di Indonesia yang menyelenggarakan tiga jenis program pendidikan tinggi salah 

satunya adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Undip berada di bawah 

pengelolaan Sekolah Vokasi Undip yang resmi berdiri pada tahun 2016. Sekolah 

Vokasi Undip  saat ini sedang menjalani masa transisi. Selama masa transisi ini, 

tedapat banyak sekali permasalahan dan tantangan yang dihadapi terutama tentang 

penyediaan sarana dan prasarana perkuliahan yang belum memadai. Masih 

terdapat beberapa program studi Sekolah Vokasi yang menginduk di fakultas asal 

karena kekurangan ruang perkuliahan dan sarana laboratorium. Oleh karena itu 

Undip berencana membangun kawasan Sekolah Vokasi guna meningkatkan 

kualitas pendidikan vokasi di Undip. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis 

mengajukan perancangan kampus Sekolah Vokasi Undip. Konsep yang akan di 

kembangkan adalah pendekatan teori perancangan kampus oleh Pablo Campos. 

Pendekatan ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang 

dihadapi dalam merancang sebuah kawasan kampus.  

Kata kunci : Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, teori perancangan kampus 

Abstract 

Higher education is a level of education organized by tertiary institutions which 

includes academic education programs, professional education and vocational 

education. Vocational education itself is one of the three types of higher education 

programs that are currently being the focus of development for revitalization by 

the government in order to prepare Indonesian human resources to face the 

challenges of the industrial revolution era 4.0. Diponegoro University (Undip) is 

one of the best public universities in Indonesia that organizes three types of higher 

education programs, one of which is vocational education. Undip Vocational 

Education is under the management of Undip Vocational School which was 

officially established in 2016. Undip Vocational School is currently planning a 

transition period. During this transition, many challenges and challenges have 

arisen regarding the provision of inadequate lecture facilities and infrastructure. 

There are still a number of study programs in Vocational Schools which are at the 

original faculty due to lack of lecture rooms and laboratory facilities. Therefore 
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Undip plans to build a Vocational school to improve the quality of vocational 

education in Undip. Based on these thoughts, the authors propose the design of 

the Undip Vocational School campus. The concept to be developed is green 

architecture. This school is located in the Undip Vocational School which is partly 

a forest area. The concept that will be developed is the approach of campus design 

theory by Pablo Campos. This approach is expected to be able to solve various 

problems encountered in designing a campus area. 

Keyword: Vocational School, Diponegoro University, campus design theory 

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi yang didalamnya mencakup program pendidikan akademik 

(sarjana, magister dan doktor), pendidikan profesi dan pendidikan vokasi 

(diploma). Pendidikan vokasi sendiri merupakan pendidikan tinggi program 

diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan 

tertentu (UU no 12 tahun 2012). Jenjang pendidikannya mulai dari diploma satu, 

dua, tiga, empat (sarjana terapan) hingga magister terapan dan doktor terapan.  

Pendidikan tinggi vokasi saat ini sedang menjadi fokus pengembangan untuk di 

revitalisasi oleh pemerintah dalam rangka mempersiapkan SDM Indonesia 

menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Terdapat tujuh poin revitalisasi 

salah satunya adalah penguatan fakultas vokasi di perguruan tinggi baik dari sisi 

kualitas maupun kuantitas (Kemenristekdikti, 2019). 

Universitas Diponegoro (Undip) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di 

Indonesia juga menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dibawah naungan 

Sekolah Vokasi Undip yang merupakan unit pelaksana setingkat fakultas. Sekolah 

Vokasi Undip berdiri pada tanggal 1 september 2016. Di dalamnya terdapat 21 

program studi diploma tiga (D3) dan 11 program studi diploma empat (D4) yang 

terbagi kedalam 4 departemen yakni Departemen Teknologi Industri, Departemen 

Sipil dan Perencanaan, Departemen Ekonomi dan Keuangan serta Departemen 

Sosial dan Bahasa. Saat ini Sekolah Vokasi Undip sedang menjalani masa transisi, 

selama masa ini terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi seperti 

permasalahan sarana prasarana perkuliahan yang belum lengkap mulai dari ruang 
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kelas hingga laboratorium. Masih tersebarnya beberapa program studi di fakultas 

asal hingga proses perubahan program studi dari program D3 ke program D4. 

Guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana penunjang perkuliahan, Undip 

berencana mengembangkan kampus Sekolah Vokasi. Pengembangan ini dimulai 

dengan penandatanganan MoU kerjasama antara Undip dengan PT. Sinar Mas dan 

PT. Astra International pada tahun 2018. Kedua perusahaan tersebut akan menjadi 

investor pembangunan dua gedung penunjang perkuliahan di Sekolah Vokasi 

Undip dengan mekanisme hibah. Lokasinya bertempat di lahan bekas D3 Fakultas 

Teknik yang saat ini telah resmi menjadi kawasan Sekolah Vokasi Undip dan 

akan mulai dibangun pada medio 2019 ini. Undip juga melalui direktorat aset dan 

pengembangan merencanakan masterplan pengembangan kawasan Sekolah 

Vokasi Undip. Masterplan ini masih berbentuk umum berupa blok plan dan baru 

fokus kepada pengembangan dua gedung tersebut diatas ditambah gedung untuk 

dekanat Sekolah Vokasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merencanakan dan merancang gedung Sekolah Vokasi Undip sebagai 

wadah dilaksanakannya Pendidikan Tinggi Vokasi sehingga tercipta sumber daya 

manusia (SDM) yang profesional dalam keahlian terapan tertentu ? 

1.3 Tujuan 

Merencanakan dan merancang gedung Sekolah Vokasi Undip sebagai wadah 

dilaksanakannya Pendidikan Tinggi Vokasi sehingga tercipta sumber daya 

manusia (SDM) yang profesional dalam keahlian terapan tertentu.  

2. METODE

2.1 Pengumpulan Data 

1) Observasi

2) Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung dilapangan untuk

mendapatkan data eksisting dan issu yang berkembang.

3) Wawancara

4) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara

dengan nasarumber berdasarkan topik yang sudah ditentukan.
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5) Studi Banding

6) Aktivitas mempelajari objek studi yang memiliki kesamaan tema guna

mendapatkan ide dan masukan.

7) Studi Literatur

8) Sebuah aktivitas mengumpulkan data referensi dan teori yang memiliki

keterkaitan berupa buku, media cetak dan elektronik.

2.2 Analisa dan Sintesa 

1) Analisa

2) Menganalisis data-data berupa permasalahan dan potensi guna ditarik

kesimpulan.

3) Sintesa

4) Produk dari proses analisa yang berupa kesimpulan.

5) Konsep

6) Konsep perencanaan dan perancangan Sekolah Vokasi Universitas

Diponegoro di Tembalang Semarang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Lokasi Site 

Profil site terpilih 

Lokasi  :  Jl. Prof. Soedarto Kecamatan Tembalang, Kota Semarang 

Luas site :   36.820 m2 

Batas utara :   Area hutan dan TPST Undip 

Batas timur :   Jl. Prof. Soedarto, F. Ilmu Budaya dan F. Hukum 

Gambar 1. Lokasi site Sekolah Vokasi Undip 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
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Batas selatan :   Jl. Gawang Sewu dan Politeknik Negeri Semarang 

Batas barat :   Jl. Banyu Putih dan jalan tol Tembalang 

KDB  :   60% 

KDH  :   minimal 20% 

KLB  :   1.6 

Ketinggian maksimal :   9 lantai 

Lokasi site kampus Sekolah Vokasi Undip berada di kawasan kampus Undip 

Tembalang. Lokasi tepatnya berada di lahan yang dahulu merupakan lahan milik 

D3 Fakultas Teknik. Pemilihan lokasi ini didasarkan masterplan kampus Undip. 

Luas lahan keseluruhan milik Sekolah Vokasi adalah ± 79.707 m2, akan tetapi 

lahan yang akan digunakan dalam perancangan kampus Sekolah Vokasi hanya 

seluas 36.820 m2 dan berada di sisi selatan lahan keseluruhan. Terdapat beberapa 

pertimbangan mengapa tidak keseluruhan lahan digunakan. Beberapa 

pertimbangan itu antara lain terdapat kendala pada sisi utara site dimana beberapa 

bagiannya telah digunakan oleh Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 

Undip dan terdapat area hutan kampus yang merupakan area resapan air. Sisi site 

utara juga memiliki kontur yang cukup terjal. Dari sisi kestrategisan lahan, sisi 

selatan dinilai lebih strategis karena berdekatan dengan Fakultas Hukum, Fakultas 

Ilmu Budaya dan Politeknik Negeri Semarang. 

3.2 Gagasan Perancangan 

Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro merupakan sebuah kawasan bangunan 

pendidikan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasi setingkat fakultas 

yang ada di Universitas Diponegoro. Kawasan ini dimaksudkan guna memenuhi 

kebutuhan civitas akademika Sekolah Vokasi Undip akan sarana prasarana 

penunjang perkuliahan seperti ruang kelas, laboratorium dan sarana prasarana 

lainnya. Pendekatan konsep perancangan kampus menurut Pablo Campos dipilih 

karena di dalamnya terdapat berbagai macam konsep dalam menciptakan sebuah 

kawasan kampus yang baik. Diharapkan konsep ini dapat mewujudkan sebuah 

kampus pendidikan tinggi vokasi yang baik sehingga tujuan terciptanya SDM 

yang ahli dalam bidang tertentu dapat terwujud. 

3.3 Analisa dan Konsep Lingkungan 
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1) Sirkulasi dan pencapaian

Jalan Prof. Soedarto menjadi pintu masuk utama kampus Sekolah Vokasi Undip 

karena menjadi akses penghubung dari arah kawasan pusat Undip kampus 

Polines, permukiman warga dan dari arah pom bensin Undip. Mobil dan sepedah 

masuk dan keluar melalui jalan ini begitu juga halte bus Trans Semarang. Untuk 

motor jalur masuk dan keluarnya melalui jalan Banyu Putih untuk menghindari 

kemacetan di jalan Prof. Soedarto. Mobil pengangkut material praktikum juga 

masuk dan keluar melalui jalan ini. Mobil juga dapat keluar melalui jalan Banyu 

Putih setelah masuk melalui jalan Prof. Soedarto.  

2) Kebisingan

Gambar 2. Analisa dan konsep sirkulasi 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 3. Analisa dan konsep kebisingan 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
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Terdapat dua sumber kebisingan, pertama bersumber dari jalan tol Tembalang 

yang cukup padat kendaraan setiap harinya. Sumber ke dua berasal dari jalan Prof. 

Soedarto yang berada di depan Fakultas Hukum, jalan ini dipenuhi dengan 

kendaraan mahasiswa karena dekat dengan area parkir milik Fakultas Hukum. 

Jalan ini juga tersambung dengan dua jalan lainnya dan bertemu di pertigaan 

kampus Polines, Fakultas Hukum dan Sekolah Vokasi. Solusi pada site adalah 

dengan meletakkan bangunan sejauh mungkin dari sumber kebisingan dan 

mengelilingi site dengan barier pepohonan sebagai peredam kebisingan alami. 

3) View

Orientasi bangunan sebaiknya menghadap jalan Prof. Soedarto yang posisinya 

menanjak dari arah pusat kawasan Undip untuk menciptakan kesan megah saat 

dilihat dari jalan karena posisi bangunan terlihat tinggi. Sisi site yang menghadap 

TPST Undip ditanami oleh pepohonan untuk menghalangi pandangan lansung 

mengingat TPST Undip adalah pengolahan sampah. View yang baik juga bisa di 

dapat dari pertigaan jalan didepan kampus Polines karena membentuk sebuah 

sudut. 

4) Kontur

Site Sekolah Vokasi Undip memiliki kontur ketinggian yang berbeda-beda. Beda 

ketinggian dari jalan raya hinggi bagian site puncak mencapai 9,6 m. Respon dari 

kondisi site adalah dengan meletakkan massa utama di sisi barat dan timur yang 

beberapa bagiannya ada landai/datar. Sisi timur yang berkontur juga memiliki 

Gambar 4. Analisa dan konsep view 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
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potensi tersendiri. Bangunan yang di letakkan di sisi ini akan memberikan kesan 

megah dan tinggi ketika di lihat dari sisi jalan Prof. Soedarto. Bentukan massa 

bangunan akan lebih menarik. 

3.4 Analisa dan Konsep Iklim 

1) Matahari

Posisi matahari pagi berada di sisi timur site yang meghadap jalan Prof. Soedarto 

dan Fakultas Hukum sedangkan posisi matahari sore berada di sisi barat site yang 

menghadap jalan Banyu Putih Raya. Maka dari itu massa bangunan yang 

memiliki sisi terpanjang atau terlebar sebaiknya menghadap ke arah utara selatan 

site untuk menghindari panas matahari barat masuk ke dalam. Penanaman pohon 

peneduh di sisi barat site yang berdekatan dengan massa bangunan juga dapat 

mengurangi panas matahari masuk ke dalam karena terhalang oleh bayang-

Gambar 5. Analisa dan konsep kontur 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 6. Analisa dan konsep matahari 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
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bayang. Massa bangunan juga dapat dilengkapi dengan sirip-sirip/overstek 

peneduh maupun seun skin pada sisi barat. 

2) Angin

Angin di Kota Semarang secara umum berhembus dari arah tenggara menuju 

barat laut. Agar bangunan dapat menangkap angin tersebut dengan optimal, massa 

bangunan sebaiknya bukan berupa massa solid berukuran besar akan tetapi berupa 

pecahan beberapa massa yang cukup tipis dan memiliki void deitengahnya.  

3) Hujan

Curah hujan di Kota Semarang rata-rata setiap tahunnya adalah 2182 mm dan 

setiap bulannya 182 mm. Untuk mengantisipasinya, bangunan pada site Sekolah 

Vokasi Undip dilengkapi dengan tritisan yang panjang dan lebar sebagai respon 

agar air hujan tidak tampias ke dalam area bangunan. 

Gambar 7. Analisa dan konsep angin 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 8. Analisa dan konsep hujan 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
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3.5 Besaran Ruang 

Tabel 1. Kelompok kegiatan dan kebutuhan ruang 

No Kelompok Kegiatan Jenis Kegiatan Kebutuhan Ruang 

1 Belajar mengajar 1. Perkuliahan teori

2. Perkuliahan praktik

3. Mengelola departemen

4. Mengelola program studi

5. Administrasi program

studi

6. Kegiatan staf pengajar

(Dosen dan laboran)

7. Diskusi dan rapat staf

pengajar

8. Seminar dan kuliah umum

1. Ruang kelas

2. Laboratorium dan studio

3. Ruang ketua departemen

dan ruang wakil ketua

departemen

4. Ruang ketua program studi,

ruang sekertaris program

studi

5. Ruang staf TU program

studi

6. Ruang staf pengajar (Dosen

dan laboran)

7. Ruang rapat staf pengajar

8. Ruang seminar

2  Pengelolaan 1. Kegiatan pimpinan Vokasi

2. Kegiatan senat akademik

3. Mengelola dan memimpin

administrasi fakultas

4. Administrasi fakultas

5. Diskusi dan rapat

pimpinan dan staf

6. Mengelola Pelatihan dan

sertifikasi bagi mahasiswa

7. Mengelola Pembibitan

mahasiswa unggul

1. Ruang dekan, ruang wakil

dekan 1, ruang wakil dekan

2. Ruang ketua senat fakultas,

ruang anggota senat fakultas

3. Ruang ketua tata usaha

fakultas

4. Ruang administrasi

akademik, kemahasiswaan,

keuangan dan aset fakultas

5. Ruang rapat

6. Ruang lembaga sertifikasi

profesi (LSP)

7. Ruang vocational

development center (VDC)

3 Penunjang akademik 1. Membaca dan meminjam

buku

2. Olah raga

3. Berorganisasi bagi

mahasiswa

4. Seminar dan kuliah umum

1. Perpustakaan

2. Lapangan olah raga

3. Ruang unit kegatan

mahasiswa

4. R. seminar

4 Penunjang pelayanan 

umum (servis) 

1. Menunggu dan duduk

2. Kegiatan ibadah

3. Kegiatan makan dan

minum

4. Kegiatan bersantai

5. Buang air besar dan kecil

1. Lobby

2. Masjid

3. Kantin

4. Taman

5. Toilet

6. Pantry
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No Kelompok Kegiatan Jenis Kegiatan Kebutuhan Ruang 

6. Menyiapkan minum bagi

staf

7. Parkir kendaraan

8. Menjaga keamanan

9. Cleaning service

7. Area parkir

8. Pos keamanan

9. Ruang Cleaning service

Sumber : Dokumen penulis, 2019 

Tabel 2. Rekapitulasi besaran ruang 

No Kelompok Kegiatan Luas Ruang 

1 Kelompok belajar mengajar 13.630 m2 

2 Keleompok Pengelola 1.169 m2 

3 Kelompok penunjang akademik 1852, 9 m2 

4 

Kelompok pelayanan umum (servis) 

- Area parkir 

- Non parkir 

2657,9 m2 

538.1 m2 

Total 19.847,5 m2 

Sumber : Dokumen penulis, 2019 

Perhitungan berdasarkan peraturan 

Luas lahan =   36.820 m2 

Luas total =   19.847,5 m2 

Perhitungan KDB =   KDB × luas lahan  =  60% × 36.820 m2  =  22.092 m2 

Perhitungan KLB =   KLB × luas lahan  =  1,6 × 36.820 m2  =  58.912 m2 

Jumlah lantai  =   Perhitungan KLB / Perhitungan KDB 

=   58.912 m2 / 22.092 m2  =  2,7  

3.6 Analisa dan Konsep Massa 

3.6.1 Zoning dan tata massa 

Pola penataan massa pada kampus Sekolah Vokasi Undip menggunakan pola 

linear dengan “learning axis” sebagai jalur utama yang diikat oleh gedung dekanat 

dan taman melingkar laboratorium. Tata massanya terdiri dari bangunan utama 

berupa gedung dekanat perpustakaan, gedung departemen (perkuliahan dan 

praktikum) dan laboratorium. Bangunan penunjang antara lain masjid, kantin, dan 

student center. Peletakkan masa-massa bangunan  juga menyesuaikan kondisi site 
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dimana sisi barat site terdapat kabel dan tiang sutet yang melintang membelah 

ditengah site.  

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Gubahan massa 

Gubahan massa yang terbentuk mempertimbangkan hasil analisa tapak yang telah 

dilakukan seperti analisa arah matahari, angin dan view sehingga terbentuk pola 

massa yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Analisa dan konsep pendekatan teori perancangan kampus 

1) Utopia and integratted planning 

Kawasan Sekolah Vokasi Undip dirancang dengan konsep terintegrasi. Bangunan 

utama yang terdiri dari gedung dekanat perpustakaan, gedung departemen dan 

Gambar 9. Konsep zoning dan tata massa  

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 10. Konsep gubahan massa  

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
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gedung laboratorium alat berat terkoneksi dengan bangunan penunjang yakni 

masjid, student center, kantin dan area peunjang lainnya seperti sarana olahraga, 

lapangan serbaguna dan area parkir 

2) Community of learning

Desain yang diterapkan pada Sekolah Vokasi Undip mencoba untuk merangsang 

kegiatan belajar mengajar, penelitian dan juga interaksi antar mahasiswa dosen 

(diskusi) dengan cara menyediakan ruang-ruang untuk kegiatan belajar baik 

didalam maupun luar ruangan.  

3) Nature and art

Kampus Sekolah Vokasi Undip memiliki ruang-ruang terbuka hijau yang dapat 

digunakan untuk kegiatan belajar dan berkesenian seperti lapangan hijau yang 

terdapat di sisi depan/timur site, area sepanjang “learning axis” dan area lantai 1 

dekanat. 

Gambar 11. Konsep perencanaan terintegrasi 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 12. Konsep perencanaan pusat-pusat pembelajaran 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
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4) Image, accessibility, memory and avant garde

Sekolah Vokasi Undip membentuk citra dirinya dengan memadukan dua konsep 

utama yakni citra Undip dan industrial. Citra Undip diwakili oleh gedung Widya 

Puraya yang merupakan landmark kampus Undip. Citra industrial diwakili dengan 

penggunaan material exspose yang erat dengan citra bangunan industri. 

5) Suistainability and adaptation to environtment

Konsep Suistainability and adaptation to the environtment diterapkan pada 

kampus Sekolah Vokasi Undip melalui prinsip arsitektur hijau yang meliputi 

pemilihan tapak, transportasi kawasan, penghematan energi, peresapan air hujan. 

- Pemilihan tapak 

Pemilihan tapak bagi massa utama bangunan Sekolah Vokasi Undip diupayakan 

di lahan yang tidak terdapat pepohonan eksisting sehingga dapat mengurangi  

Gambar 14. Konsep pembentuk citra Sekolah Vokasi Undip 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 13. Konsep ruang terbuka untuk kegiatan belajar dan berkesenian 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
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penebangan pepohonan eksisting. Oleh karenanya sisi selatan dari keseluruhan 

lahan dipilih sebagai site utama.   

- Transportasi kawasan 

Konsep transportasi kawasan pada kampus Sekolah Vokasi menekankan pada 

penggunaan transportasi publik yang sudah tersedia seperti bus trans semarang 

dan trasportasi online. Penekanan juga dilakukan pada proses penyediaan jalur 

pejalan kaki yang lebar, baik dan nyaman sehingga mendorong pengguna 

bangunan untuk lebih banyak menggunakan “kaki” dibandingkan kendaraan 

bermotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Penghematan energi 

Penghematan energi pada bangunan Sekolah Vokasi Undip adalah dengan cara 

menurunkan suhu (panas) pada bangunan sehingga penggunaan pendingin 

ruangan dapat dikurangi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 16. Konsep penghematan energi 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 

Gambar 15. Peta transportasi kawasan 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
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- Peresapan air hujan  

Kawasan Sekolah Vokasi Undip dirancang dengan meminimalisir penggunaan 

pekerasan pada bidang site. Penggunaan perkerasan hanya pada bagian-bagian 

yang di butuhkan saja.  

6) Innovative teaching and learning modalities

Desain yang inovatif diterapkan dalam beberapa hal seperti pengintegrasian antara 

ruang laboratorium dengan ruang kelas, perancangan ruang kelas yang berfokus 

kepada pendidikan student centered learning (SCL), penyediaan ruang khusus 

untuk program VDC (vocational and development center) dan program LSP 

(lembaga sertifikasi profesi) sebagai bagian integral dari pendidikan vokasi. 

Penyediaan ruang-ruang komunal untuk berdiskusi antara mahaiswa dan dosen 

juga menjadi titik fokus perancangan kampus vokasi. 

3.7 Analisa dan Konsep Struktur Utilitas 

1) Struktur pondasi

Struktur pondasi yang digunakan oleh Sekolah Vokasi Undip adalah pondasi bore 

pile  karena bangunan yang akan dibangun memiliki ketinggian bangunan diatas 

tiga hingga sembilan lantai. Sedangkan untuk bangunan satu atau dua lantai 

menggunakan pondasi foot plat seperti pada gedung laboratorium alat berat. 

2) Struktru kolom, balok, plat lantai dan atap

Struktur plat lantai, kolom, balok dan atap menggunakan beton bertulang yang 

dihitung ukuran dan kekuatannya dengan seksama oleh tenaga ahli sipil. Atap 

menggunakan struktur beton. 

3) Air bersih

Sekolah Vokasi Undip menggunakan air bersih yang dipasok oleh PAM 

Gambar 17. Konsep pembelajaran inovatif 

Sumber : Dokumen pribadi, 2019 
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4) Air kotor

Instalasi air kotor terbagi ke dalam dua yaitu grey water dan black water. Grey 

water adalah air kotor yang berasal dari floor drain, wastafel dan drainase 

kawasan yang dialirkan ke saluran kota (riol). Black water adalah air kotor yang 

berasal dari closet kemudian dialirkan menuju septic tank dan diresapkan di 

peresapan. Berikut adalah jaringan air kotor pada kawasan bangunan Sekolah 

Vokasi Undip 

4. PENUTUP

Perancangan kampus Sekolah Vokasi Undip memiliki tujuan untuk menyediakan 

sarana prasarana dilaksanakannya Pendidikan Tinggi Vokasi. Adanya sarana 

prasarana perkuliahan yang baik diharapkan dapat menciptakan sumber daya 

manusia (SDM) yang profesional dalam keahlian terapan tertentu sesuai tujuan 

pendidikan tinggi vokasi. Pendekatan teori perancangan kampus oleh Pablo 

Campos dipilih guna menyelesaikan berbagai permasalahan dalam merancang 

sebuah kawasan kampus. 

DAFTAR PUSTAKA 

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2011. Rancangan Standar Sarana dan 

Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana dan Profesi. BSNP 

: Jakarta. 

Karyo, Tri. 2010. Green Architecture : Pengantar Pemahaman Arsitektur Hijau 

di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. 

Kementrian Riset dan Teknologi Tinggi. 2019. Revitalisasi Pendidikan Vokasi 

Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0. Makalah di 

presentasikan pada 18 april 2019. Jakarta. 

Neufert, E. & t. S. A., 1989. Data Arsitek Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 

Neufert, E. & t. S. A., 1989. Data Arsitek Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

Nurwardani, Paristiyanti. dkk. (2016). Panduan Penyusuan Kurikulum 

Pendidikan 

Vokasi. Jakarta : Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 



18 

Pemerintah Kota Semarang. 2011. Peraturan Daerah Kota Semarang No.14 

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 

2011 – 2031. Lembaran Negara. Pemerintah Kota Semarang. Semarang 

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No. 51 Tahun 

2018. Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri. 

Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 1. Sekertariat Negara. Jakarta 

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2015 tentang 

Statuta Universitas Diponegoro. Lembaran Negara RI Tahun 2015, No 1. 

Sekertariat Negara. Jakarta 

Republik Indonesia. 2012. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan  

Tinggi. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 1. Sekertariat Negara. 

Jakarta 

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 139 

Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi. Lembaran Negara 

RI Tahun 2014, No 1. Sekertariat Negara. Jakarta. 

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Mentri Riset dan Perguruan Tinggi No 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Lembaran 

Negara RI No 59. Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi. Jakarta 

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Mentri Riset dan Perguruan Tinggi No 54 

Tahun 2018 tentang Sistem Terbuka pada Program Diploma. Lembaran 

Negara RI Tahun 2018, No 1. Sekertariat Negara. Jakarta. 

Shabrina, Fidyanti. 2016. Penantian Panjang Sekolah Vokasi Undip. Buletin 

MWA  

Undip. Vol. 1 

Sotelo, Calvo. 2010. The Concept of “Educational Campus” and its aplicattion in 

Spanish University. San Pablo : Oesed 



19 
 

http://www.kectembalang.semarangkota.go.id/profil-kecamatan diakses pada 

tanggal 14 Agustus 2019 

https://www.semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil diakses pada tanggal 14 

Agustus 2019 

http://www.um.undip.ac.id diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 

http://www.sp.edu.sg diakses pada tnaggal 9 September 2019 

http://www.sv.ugm.ac.id diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 

http://www.vokasi.ui.ac.id diakses pada taggal 20 Agustus 2019 

http://www.vokasi.undip.ac.id diakses pada taggal 20 Agustus 2019 

 

 

http://www.kectembalang.semarangkota.go.id/profil-kecamatan%20diakses%20pada%20tanggal%2014
http://www.kectembalang.semarangkota.go.id/profil-kecamatan%20diakses%20pada%20tanggal%2014
https://www.semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil%20diakses%20pada%20tanggal%2014
http://www.um.undip.ac.id/
http://www.sp.edu.sg/
http://www.sv.ugm.ac.id/
http://www.vokasi.ui.ac.id/
http://www.vokasi.undip.ac.id/

