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1. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kehidupan berbangsa dan 

merupakan media strategis dalam memacu kualitas sumber daya manusia. Hal ini telah menjadikan 

pendidikan bagian terpenting untuk keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan suatu negara. 

Terdapat beberapa faktor penting dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan yang baik, 

seperti kualitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, dan pendanaan. Saat 

ini bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan di bidang pendidikan 

serta perbaikan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan.  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), evaluasi secara merujuk pada penilaian. 

Evaluasi menurut Mulyono, (2009), merupakan  suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak 

suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya. Arti kinerja menurut Ervianto (2005), adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Kinerja menurut KBBI (daring), 

adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan,, kemampuan kerja (tentang peralatan). 

Sedangkan arti kata teknis menurut KBBI adalah,  bersifat atau mengenai (menurut) teknik, secara 

teknik. Maka kinerja teknis berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan menjadi, hasil yang 

dicapai dan kemampuan kerja yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan 

waktu yang dilakukan secara teknik. 

Pengertian Bangunan menurut Kementrian Permukiman dan Prasarana Wilayah 

(2002)adalah: Bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk 

kegiatan hunian atau tinggal, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya dan atau kegiatan 

khusus. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 24 tahun 2007 tentang standar 



sarana dan prasarana untuk SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah dan 

SMA/Madrasah Aliyah adalah : Gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, 

yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan formal. Jadi yang 

dimaksud dengan evaluasi Kinerja Teknis Bangunan Pendidikan Dasar adalah ukuran yang 

menjadi dasar penilaian hasil yang dicapai dan kemampuan kerja sebuah bangunan tempat 

pembelajaran formal yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang 

dilakukan secara teknik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kelayakan standar kinerja teknis 

bangunan pendidikan dasar di Indonesia berdasarkan pedoman desain bangunan sekolah di Asia 

yang dipersyaratkan oleh UNESCO. 

 

2. Kinerja Teknis Bangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama 

Bangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu bangunan fisik yang 

mempunyai peranan penting dalam menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Seiring dengan 

berjalannya waktu, secara fisik tentunya akan mengalami penurunan kinerja bangunan.  

Kinerja seringkali disamakan dengan performance yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja. 

Padahal kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi 

juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi 

ekonomi (Wibowo, 2007). 

Kinerja teknis pada sebuah bangunan dapat terwujud dengan baik, bila gedung tersebut dirancang 

dan dibangun dengan memperhatikan standar atau persyaratan teknis suatu gedung yang sudah 

ditentukan.  Makalah ini membahas standar bangunan SMPyang ada di Indonesia dibandingkan 

dengan standar persyaratan yang dibuat oleh Unesco untuk bangunan pendidikan di Asia.  

 

 

 



 

3. Standar Bangunan Pendidikan Dasar Berdasarkan Pedoman Unesco 

Standar bangunan pendidikan dasar berdasarkan pedoman Unesco yang digunakan pada makalah 

ini bersumber dari buku Design Guide for Secondary Schools in Asia. Pedoman bangunan 

pendidikan meliputi: 

a. Kenyamanan termal berdasarkan klasifikasi  iklim 

Iklim untuk daerah Asia pada buku ini diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, terdiri dari 

daerah dataran rendah khatulistiwa, kepulauan tropis, dataran savannah tropis, daerah gurun 

atau semi gurun, daerah khatulistiwa, tropis dan daerah sedang atau sub tropis.  

Indonesia terletak di area khatulistiwa dengan suhu udara sejuk (tergantung dari ketinggian 

datarannya) serta memiliki curah hujan yang bervariasi dengan pola angin dan topografi, 500-

lebih dari 1000 mm. 

 

b. Pengendalian iklim untuk mendapatkan kenyamanan termal 

Pengendalian iklim untuk mendapatkan kenyamanan termal, pertama yang harus diperhatikan 

adalah orientasi bangunan. Orientasi bangunan berdasarkan klasifikasi area iklim untuk 

wilayah Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa, adalah menghadap ke arah utara 

selatan. Hadapan bukaan menghadap ke arah utara-selatan . 

Pencahayaan matahari dan pembayangan bangunan, tidak ada perlakuan khusus untuk daerah 

khatulistiwa. 

Curah hujan, harus memperhatikan arah angin yang datang, karena arah curah hujan di daerah 

khatulistiwa tergantung dengan arah datangnya angin. Penghawaan di daerah khatulistiwa  

tidak terlalu berbeda antara musim panas dan musim dingin, sehingga tidak ada perlakuan 

khusus pada rancangan bangunan. 

 

c. Jarak bangunan terhadap kebisingan 

Sebuah ruang kelas atau ruang belajar harus mempunyai tingkat kebisingan yang rendah 

supaya kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman. Ruang belajar diletakkan 

agak jauh dari sumber kebisingan. Sumber kebisingan bisa berasal dari jalan raya, yang bising 

karena kendaraan yang lewat, atau kebisingan yang berasal dari kegiatan di luar belajar formal, 



seperti kegiatan ekstrakulikuler. Cara mengurangi kebisingan tersebut, pada buku pedoman 

UNESCO ini. Bangunan ruang kelas diletakkan agak jauh dari jalan raya, yang diberi 

penghalang dengan bangunan service/bangunan workshop atau bangunan yang tidak 

memerlukan kebisingan rendah, kemudian diberi jarak 100-300 meter dari bangunan 

penghalang tersebut. Jarak 300 meter bila sekolah memliki lahan yang luas. Hal ini dilakukan 

untuk mereduksi kebisingan yang berasal dari jalan raya dengan menempatkan bangunan 

service/workshop di antara jalan raya dan bangunan ruang kelas. Bila bangunan 

service/workshop juga menghasilkan kebisingan bisa dilakukan dengan menempatkan kantin 

di antara bangunan service/workshop dengan bangunan ruang kelas.  

Orientasi dan bentuk massa bangunan juga dapat mereduksi kebisingan yang terjadi. Bentuk 

massa bangunan untuk kantin berbentuk persegi panjang lebih baik dalam mereduksi 

kebisingan dibandingkan dengan bentuk massa bangunan yang berbentuk bujursangkar. 

Orientasi massa bangunan ruang kelas juga mempengaruhi dalam mereduksi kebisingan.  

    

d. Bukaan pada bangunan 

Bukaan pada bangunan yang dimaksud adalah jendela dan skylight pada atap bangunan. 

Besaran jendela pada dinding ruangan adalah 1/8 dari luas sisi dinding. Tinggi jendela pada 

setiap jenis ruang tidak sama.   

Pada ruang kelas dan ruang kantor/administrasi peletakkan tinggi jendela/ambang bawah 

jendela dari lantai adalah 78 cm, peletakkan  tinggi jendela dari lantai untuk laboratorium 

adalah 120-160 cm, untuk dapur dan ruang locker mempunyai tinggi jendela dari lantai adalah 

200 cm. Sedangkan untuk ruang multifungsi tidak ada ketentuan tinggi dari lantai, hanya 

ditentukan tinggi bidang jendela itu adalah 100 cm atau menggunakan skylight pada atap tanpa 

menggunakan jendela pada dinding. 

 

e. Massa bangunan 

Bentuk massa bangunan dengan mempertimbangkan faktor gempa bumi atau gunung meletus. 

Menghindari  massa bangunan yang berbentuk huruf “L” atau “U”, dan juga menghindari 

bentuk masa bangunan yang terlalu panjang, sebaiknya massa bangunan dalam bentuk blok-

blok kecil. Menggunakan pondasi pada kedalaman yang sama di sekeliling bangunan, 

menggunakan ring balok yang mengelilingi bangunan serta hindari penggunaan material 



penutup atap yang berat. Bukaan pada dinding bangunan dibuat kecil dan diberi jarak 

peletakkan antar jendela. Menggunakan sedikit mungkin ornament pada bangunan. 

 

f. Sirkulasi 

Sirkulasi pada bangunan sekolah yang secara horizontal menggunakan selasar dengan 

ketentuan lebar minimal adalah 100 cm atau berdasarkan formula. Sedangkan sirkulasi secara 

vertikal menggunakan ramp, tangga dan lift. Ramp mempunyai lebar 200-250 cm dengan ratio 

kemiringan ramp ≤ 1:10 – 1:8. Tangga mempunyai lebar minimal sama dengan lebar selasar, 

lebih besar lebih baik.  

 

g. Dimensi ruang-ruang belajar, ruang kantor, toilet,  

Ada beberapa tipe ukuran ruang kelas/ruang belajar yang tergantung dari kapasitas siswa di 

setiap ruang belajar. Untuk kapasitas 40 siswa, dimensi ruang belajarnya adalah 530 cm x 1000 

cm, untuk ruang belajar dengan kapasitas 42 siswa mempunyai 3 tipe ukuran ruang belajar 

yaitu ukuran 645 cm x 900 cm, 530 cm x 900 cm dan 600 cm x 900 cm. Sedangkan ruang 

belajar dengan kapasitas 48 siswa mempunyai 2 tipe ukuran yaitu; 695 cm x 800 cm dan ukuran 

785 cm x 800 cm. 

Dimensi ruang untuk laboratorium kimia terdiri dari 2 tipe ruang, ruang yang pertama, 

kapasitas 30 siswa dengan ukuran ruang 750 cm x 700 cm, sedangkan tipe ruang laboratorium 

kimia lainnya mempunyai kapasitas 40 siswa dengan dimensi ruang 700 cm x 1200 cm. 

Ruang perpustakaan mempunyai dua tipe ruang, pertama berukuran 700 cm x 1100 cm dengan 

kapasitas 42 tempat duduk untuk membaca, sedangkan tipe lainnya berukuran 700 cm x 1800 

cm mempunyai kapasitas 50 tempat duduk untuk membaca dan 6000 buah buku. Pada ruang 

perpustakaan tipe kedua mempunyai ruang khusus untuk pustakawan untuk memilah, 

menseleksi dan mengurus buku-buku bacaan. 

Ruang kantor dan administrasi mempunyai ukuran ruang sebesar 650 cm x 1375 cm, yang 

terdiri atas ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang pegawai administrasi, 

ruang tunggu, ruang rapat dan ruang arsip. 

 

Kebutuhan toilet untuk bangunan sekolah dasar dengan perhitungan; 

 1 buah urinal untuk 20-30 siswa 



 1 buah urinal untuk 1-15 guru pria, 2 buah  urinal untuk 16-35 guru pria, 3 buah urinal 

untuk 36-55 guru pria. 

 1 buah closet siswa laki-laki/1 kelas, 1 buah closet siswa perempuan/1/2 kelas/25 siswa 

dan 1 buah closet/5 guru pria/2 guru wanita 

 

4. Standar Bangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama berdasarkan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 

Standar atau persyaratan sebuah bangunan pendidikan dasar menurut Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Indonesia meliputi: 

a. Persyaratan Hubungan Antar Ruang 

Hubungan antar ruang memperhatikan beberapa faktor, antara lain: 

 kurikulum sekolah dan pelaksanaannya, 

 struktur organisasi pengelolaan sekolah 

 jenis, jumlah dan fungsi tiap ruang 

 keterkaitan antara fungsi kegiatan  

 jarak pencapaian antar ruang atau bangunan 

 persyaratan jarak dan gangguan 

 

Ruang teori dan ruang perpustakaan hendaknya ditempatkan  di bagian paling tenang, jauh dari 

sumber kebisingan. Ruang keterampilan dan ruang kesenian maupun lapangan olahraga yang 

dapat menjadi sumber kebisingan ditempatkan jauh dari ruang teori dan ruang perpustakaan.  

Ruang administrasi ditempatkan pada bagian depan agar mudah dicapai oleh orang tua 

siswa/masyarakat tanpa mengganggu kegiatan belajar. 

 

b. Persyaratan penerangan dan Penghawaan 

 Pencahayaan alami  

Pemenuhan syarat pencahayaan dapat dilakukan dengan cara mendapatkan pantulan cahaya 

dari matahari yang cukup. Kendala panas dan silau diatasi dengan penentuan ukuran dan 

penempatan jendela serta penataan keadaan di luar (misal dengan menempatan arah orientasi 

bangunan, penanaman  pohon  sebagai pelindung panas). 

 



Contoh cara mengusahakan masuk cahaya: 

 Langit dapat dilihat orang yang duduk di dekat jendela 

 Luas jendela/kaca terbuka dan bouvenlicht + 20% dari total luas lantai 

 Ambang bawah jendela 1,20 meter namun agar kegiatan belajar tidak terganggu, ambang 

bawah jendela ruang kelas yang berbatasan dengan sesalar dibuat 1,50 meter  

 Jendela terdekat papan tulis dibuat dari kaca buram 

 Tinggi langit langit ruang belajar antara 3,25 s.d. 3,75 meter 

 Bukaan jendela pada bagian selasar tidak mengganggu lalu lintas pejalan kaki. 

 Bangunan sebaiknya memabnjang ke arah timur-barat, agar penerangan alami dapat merata 

sepanjang hari 

 

 

 

 

 

 Penerangan buatan 

Sewaktu penerangan alami berkurang, diperlukan penerangan buatan/lampu yang tidak 

menyilaukan. Penerangan buatan berpedoman pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1 Daftar Kebutuhan Minimal Pencahayaan Buatan 

 

 Ventilasi dan sirkulasi udara 

Luas lubang ventilasi 6% - 10% dari luas lantai, tergantung pada kecepatan udara. Ventilasi 

yang dimaksud diusahakan sebagai ventilasi silang 

 

Nama Ruang Lux Watt 

Ruang teori/kelas 215 6 (2x40 W) 

Ruang Perpustakaan 215 4-8 (2x40 W) 

Ruang Laboratorium 215 8 (2x40 W) 

Ruang Keterampilan/Kesenian 323 12 (2x40 W) 

Ruang Kantor Sekolah/Guru 215 10 (1x40 W) 



c. Pengendalian kebisingan  

Agar komunikasi lisan dalam ruangan dapat berlangsung secara wajar tanpa gangguan suara 

lain, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 Menempatkan ruang belajar jauh dari tempat ramai, misalnya minimal 60 m dari jalan raya, 

dan minimal 20 m dari lapangan olahraga dan 300 meter dari bengkel mesin. 

 Menempatkan bangunan penunjang lain (seperti KM/WC, gudang) dan pohon di antara 

ruang belajar dengan sumber kebisingan 

 Mengatur tata letak ruang sesuai dengan fungsi dan kelancaran komunikasi 

 

d. Instalasi dan utilitas bangunan  

 Semua ruang dilengkapi instalasi listrik penerangan, juga untuk ruang bluar pada tepat 

tertentu misalnya halaman, tempat parker, jalan dan lain-lain. 

 KM/WC, laboratorium sains/IPA, ruang ketrampilan/Kesenian, tempat cuci, ruang saji, 

kantin, rumah ibadah, rumah penjaga/mess/asrama tersedia instalasi air. 

 Laboratorium sains/IPA dapat dilengkapi pula dengan instalasi gas atau lemari asam 

 Tersedia sistem pembuangan air, yaitu: air hujan pada semua ruang /bangunan 

(ruang/bangunan tertutup dan terbuka), air kotor limbah dari laboratorium, dapur, pabtry 

dan KM/WC 

c. Keamanan dan Keselamatan  

 Untuk menghindari pencurian, jendela dan pintu dilengkapi kunci dan selot. Ruang yang 

berisi barang berharga diberi besi teralis. Untuk menjaga keamanan sekolah, perlu seorang 

penjaga keamanan sekolah. 

 Untuk keselamatan bangunan sekolah dari kemungkinan bahaya gempa, konstruksinya 

dirancang tahan gempa 

 Untuk keselamatan penghuni dari bahaya gempa dan kebakaran, diupayakan, agar 

penempatan pintu yang mudah dijangkau, lebar minimal 90 cm, tinggi minimal 200 cm, 

dan tiap ruang belajar ada pintu keluar (2 daun) yang membuka keluar dan pintu antar 

ruang (1 daun) 

 Permukaan lantai harus lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. 

 

d. Kenyamanan  



 Kenyamanan ruang dapat dicapai antara lain dengan keleluasaan gerak pemakai dan 

penempatan perabot perlu dipersyaratkan, lebar ruang tertutup antara dua dinding (lorong) 

minimum 2 meter 

 Untuk menghindari penyinaran langsung dipakai cukit (overstek), tirai atau penanaman 

pohon pelindung sesuai dengan keperluan (kenyamanan visual) pada sisi dinding yang 

berjendela penerangan. 

 Penyinaran matahari lewat tengah hari dapat dikurangi dengan penanaman pohon sebagai 

iter dan penyejuk udara (kenyamanan termal) 

 Untuk mengurangi gangguan kebisingan perlu diperhatikan hubungan antar ruang dalam 

perencanaan tata letak bangunan (kenyamanan audial) 

 

e. Struktur dan Konstruksi Bangunan   

Bahan bangunan yang tersedia di berbagai wilayah di Indonesia tidak selalu sama, oleh karena itu 

seyogyanya pembangunan sebuah sekolah menggunakan bahan bangunan yang tersedia di sekitar 

lokasi pembangunan secara maksimal. Tradisi membangun dan kualitas sumber daya manusia pun 

beragam di berbagai wilayah. Sehubungan dengan hal ini bentuk struktur bangunan juga 

disesuaikan dengan struktur yang biasa digunakan atau struktur yang dapat dikerjakan oleh tenaga 

kerja setempat. Namun demikian walaupun bahan bangunan berbeda-beda, setiap perencanaan 

pembangunan sekolah harus mengacu pada aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku. 

 Pondasi bangunan disesuaikan dengan kondisi tanah setempat 

 Dinding bangunan kokoh 

 Atap bangunan, bahan dan struktur atap gedung disesuaikan dengan kondisi wilayah dan 

bahan yang tersedia di sekitar lokasi dengan persyaratan; kuat, kedap air dan tidak bersuara 

bila tertimpa hujan. 

 Lantai bangunan, bahan dan struktur lantai bangunan berlantai 1 dapat menggunakan 

struktur langsung di atas tanah dengan ketinggian tertentu atau konstruksi lantai panggung 

dari kayu atau beton bertulang. Permukaan lantai harus rata, kuat dan untuk struktur lantai 

yang berada langsung di atas tanah harus kedap air. Struktur pada lantai kedua dan ketiga 

pada bangunan bertingkat harus direncanakan dengan perhitungan yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 



 Tangga, pada bangunan yang berlapis dua atau tiga, dipebutuhkan tangga sebagai sarana 

penghubung lantai bawah dengan lantai di atasnya. Desain tangga harus memperhitungkan 

kekuatan, efektifitas, kapasitas dan kenyamanan. Tangga harus lurus dan memiliki bordes 

(tempat pemberhentian sejenak) yang tingginya kurang lebih ½ tinggi lantai ke lantai, 

dengan interval maksimum 16 tanjakan. Landasan akhir tangga minimum berjarak 1 m 

sebelum bertemu dengan ruang lain. 

              

 

 

Gambar 12 Persyaratan Tangga, Depdiknas (2009) 

Lebar tangga minimal dapat dilalui oleh dua orang atau selebar 120 cm. Tinggi (T) dan 

lebar (L) anak tangga harus mengikuti rumus L+2T=60-64 cm. Tepi tangga harus diberi 

railing setinggi 90-100 cm, terlihat pada gambar 12. 

Untuk memudahkan evakuasi dalam keadaan darurat seperti kebakaran, maka letak tangga 

terhadap pintu yang terjauh maksimum 30 m atau disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku. 

 Penerapan arsitektur budaya lokal, penerapan unsur-unsur arsitektur atau budaya local 

dimungkinkan untuk ditampilkan pada bagian-bagian bangunan tertentu, namun demikian 

agar efektifitas, efisiensi dan keindahan tetap terjaga, maka penerapan unsur-unsur tersebut 

harus lebih mengutamakan fungsi kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah 

tersebut. 

 Lain-lain, ketentuan perencanaan yang belum diatur dan kemudian ditemukan di lapangan 

harus dikonsultasikan dahulu kepada pimpinan unit kerja atau penanggungjawab 

pembangunan di kabupaten/kota, propinsi atau pusat. 

 

f. Dimensi ruang kelas  



Tabel 2 Dimensi Ruang-ruang Sekolah 

 

 

 

5. Evaluasi Kinerja Teknis Bangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama di 

Indonesia berdasarkan pedoman Unesco 

Evaluasi kinerja teknis bangunan Gedung SMP di Indonesia dilakukan dengan 

membandingkan standar bangunan gedung SMP di Indonesia dengan pedoman 

bangunan pendidikan Unesco. 

Tabel 3 Perbandingan standar bangunan pendidikan Indonesia terhadap pedoman    

Unesco 

NO STANDAR UNESCO STANDAR INDONESIA 

1 Orientasi bangunan menghadap ke arah 
Utara-selatan 

√  Bangunan memanjang ke arah timur-barat, 
agar penerangan alami dapat merata 
sepanjang hari 

2 Jarak ruang belajar dari sumber 
kebisingan 100-300 meter. 

 Berjarak 20 m dari lapangan 
 Berjarak 60 m dari jalan raya 
 Berjarak 300 meter dari bengkel mesin 



Diberi penghalang untuk mereduksi 
kebisingan 

 

3 Peletakkan jendela pada dinding 
bangunan: 
 Ruang belajar, tinggi= 78 cm 
 Ruang laboratorium = 120-160 cm 
 Dapur + Ruang Locker = 200 cm 

Peletakkan jendela untuk semua ruang 
dengan tinggi 120-150 cm 

4 Bentuk Massa Bangunan berupa blok-
blok kecil 

Tidak ada pembahasan mengenai massa 
bangunan 

5 Sirkulasi 
 Horizontal = selasar = lebar minimal 

100 cm 
 Vertikal;  

 Ramp lebar minimal = 200-250 
cm, ratio kemiringan ≤ 1:10 – 1:8 

 Lebar minimal tangga = lebar 
selasar 

 Lebar minimum selasar = 200 cm 
 Lebar tangga minimal 120 cm 

6 Dimensi Ruang sekolah 
 Ruang kelas 

 40 siswa = 53 m2 
 42 siswa = 58.5-63 m2 
 48 siswa = 51.6-62.8 m2 

 Ruang Laboratorium = 105 m2 
 Ruang Perpustakaan = 150.5 m2 
 Ruang kantor = 89.375 m2  

 Ruang kelas = 63 m2 = 40 siswa 
 Ruang laboratorium = 120 m2 = 40 siswa 
 Ruang perpustakaan = 126 m2 
 Ruang kantor = 154 m2 

 

6. Kesimpulan  

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa orientasi bangunan SMP yang dipersyaratkan di Indonesia 

sesuai dengan pedoman Unesco.  

Jarak ruang belajar dari sumber kebisingan, jarak dibuat lebih rinci disesuaikan dari sumber 

kebisingan. Solusi untuk mereduksi kebisingan dengan melakukan penempatan bangunan 

penunjang sebagai penghalang kebisingan.  

Peletakkan tinggi jendela di Indonesia untuk semua ruang sama, padahal setiap ruang tidak 

mempunyai fungsi yang sama. Seharusnya dilihat dari fungsi ruang, sehingga dapat diketahui 

kebutuhan dimensi jendela. 



Tidak ada pembahasan mengenai massa bangunan, bentuk massa bangunan merupakan salah satu 

hal penting yang harus dopertimbangkan mengingat Indonesia terletak di daerah rawan gempa dan 

daerah ring of fire. 

Dimensi sirkulasi di Indonesia cukup baik, mempunyai lebar sirkulasi dan lebar tangga yang lebih 

besar daripada pedoman Unesco. Tetapi tidak pembahasan mengenai ramp. 

Ruang-ruang yang ada di bangunan pendidikan Indonesia mempunyai ukuran yang lebih luas 

dibandingkan ukuran dari pedoman Unesco. 

 

7. Rekomendasi dan saran untuk bangunan gedung SMP di Indonesia 

Hasil dari evaluasi makalah ini berupa kriteria kinerja teknis bangunan pendidikan dasar ini 

diharapkan bisa menjadi masukkan secara : 

 Keilmuan ; makalah ini diharapkan akan menambah referensi bidang ilmu arsitektur 

terutama tentang bangunan sekolah. 

 Praktis ; Hasil makalah dapat menjadi masukkan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan 

dan pembangunan sekolah di Indonesia dalam rangka peningkatan kondisi fisik sekolah 

menjadi lebih baik dan layak untuk kegiatan belajar dan mengajar. 
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