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BAB 4 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1. Program Kawasan 

4.1.1. Konsep Program dan Tema Kawasan : Ramah Lingkungan dan Eco tech 

4.1.1.1. Aspek Citra 

Pusat Pelatihan Offroad ini  diharapkan dapat memberikan nilai yang positif bagi 

kawasan sekitar tapak, serta menjadikan pusat pelatihan olahraga offroad 

sebagai sarana olahraga offroad khususnya yang memiliki kualitas sarana dan 

prasarana yang baik di Kota Semarang. Disamping itu pusat pelatihan olahraga 

offroad yang memiliki bentuk yang menarik menjadikan nilai tambah pada 

ekspresi bangunan, sehingga dengan bentuk yang menarik diharapkan dapat 

menarik simpatik orang yang melihat pusat pelatihan olahraga offroad  ini. 

Sehingga masyarakat mau berkunjung di pusat pelatihan offroad yang belum 

pernah ada sebelumnya baik di Semarang sendiri maupun di Indonesia, dan juga 

masyarakat yang hobi akan olahraga offroad juga tidak akan bermain pada lahan 

yang tidak diketahui statusnya yang dapat merusak lingkungan sebelumnya. 

Masyarakat juga bisa memanfaatkan dengan adanya pusat pelatihan olahraga 

offroad sebagai arena hiburan dan nilai tambah dalam kawasan pusat pelatihan 

olahraga offroad. 
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4.1.1.2. Aspek Fungsi 

Fungsi utama Pusat Pelatihan Offroad ini adalah untuk mewadahi kegiatan 

olahraga offroad dan rekreasi bagi masyarakat di Kota Semarang. Kawasan 

pusat pelatihan ini mengikuti acuan standart-standart nasional yang berlaku 

sehingga menjadikan pusat pelatihan ini sebagai icon Kota Semarang. Selain 

sebagai penyediaan fasilitas memberikan sebuah wadah bagi para offroader/ 

pembalap dan masyarakat umum untuk mengembangkan bakatnya sehingga 

diharapkan mengangkat nama Kota Semarang dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan kepentingan keselamatan dalam berkendara offroad 

khususnya dan menjaga lingkungan terlebih dalam prestasi olahraga offroad. 

4.1.1.3. Aspek Teknologi 

Penggunaan sebuah teknologi untuk memberikan kenyamanan yang dirasakan 

secara langsung oleh penggunanya dalam gelaran pelatihan olahraga offroad. 

Pemanfaatan teknologi yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman di 

dalam pusat pelatihan olaharaga offroad ini, sehingga memberikan rasa nyaman 

dan aman bagi pengunjung. Pemanfaatan teknologi pada Pusat Pelatihan 

Olahraga Offroad menggunakan teknologi yang modern serta ramah terhadap 

lingkungan sekitar. 

4.1.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan 

Perancangan : Pusat Pelatihan Olahraga Offroad 

4.1.2.1. Tujuan Perancangan 

 Pusat Pelatihan Olahraga offroad dirancang sebagai arena pembinaan yang 

memberikan pelajaran tentang edukasi / pengetahuan tentang olahraga 
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offroad baik untuk pengeahuan dasar maupun untuk tingkat professional 

yang sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. 

 Memberikan fasilitas serta sarana dan prasaran yang memadai bagi kegiatan 

pembalap / offroader dan masyarakat umum yang telah lama mendambakan 

sebuah Pusat Pelatihan Olahraga Offroad  

 Menyedikan tempat bagi penggemar olahraga offroad khususnya untuk tidak 

melakukan kegiatan offroad disembarang tempat. Serta menciptakan / 

mengembangkan offroader muda berbakat dari Kota Semarang yang 

nantinya akan mewakili Kota Semarang di ajang kompetisi professional.  

 Menjadi objek tujuan hiburan dan rekreasi bagi masyarakat umum, serta 

menumbuhkan minat bakat masyarakat umum akan olahraga offroad. 

 Meningkatkan perkembangan dan kemajuan dibidang offroad, ekonomi, 

sosial dan budaya Kota Semarang 

4.1.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

 Pelaku 

- Pembalap / Offroder 

Orang yang melakukan pelatihan maupun lomba dengan menggunakan 

kendaraan spesifikasi offroad.  

- Coach / Pelatih  

Orang memberikan pengarahan dan mendampingi saat mengajarkan 

berbagai macam kegiatan yang ada di olahraga offroad. 

- Kru Tim Balap 
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Adalah sekumpulan orang didalam tim yang membantu dan mendukung 

pembalap dalam mempersiapkan segala sesuatunya, memiliki tugas dan 

kewajiban bagiannya masing-masing 

- Pengunjung 

Orang yang datang berkunjung untuk menonton kegiatan latihan / 

perlombaan balap, melakukan pelatihan, dan melakukan transaksi jual 

beli part khusus mobil offroad dengan berbagi merk.  

- Pembalap dan Kru Tim Balap 

Pembalap / offroader  dan Kru Tim Balap Jawa Tengah yang ingin berlatih 

dan berkompetisi secara resmi di arena yang memenuhi standar regulasi 

yang berlaku 

- Pelaku Bisnis 

Pelaku bisnis yang ingin bertransaksi jual beli di stand retail otomotif 

- Pengelola 

Pengelola yang mengelola dan menjalankan manajemen serta 

mengadakan event kegiatan pada kawasan Semarang Race Circuit, 

 Aktivitas 

- Aktivitas Balap / Pelatihan (SCS, Rock Crawling, Speed Offroad, 

Adventure offroad, Mud Racing ) 

- Aktivitas Menonton dan Berekreasi ( Pelatihan / Menonton ) 

- Aktivitas Jual Beli Perlengkapan JIP 

- Aktivitas Pengelolaan Sirkuit dan Event Kegiatan 

- Aktivitas Perawatan dan Perbaikan Bangunan 
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4.1.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

 Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat atau wadah berkegiatan olahraga 

offroad maka desain Pusat Pelatihan Olahraga Offroad harus didesain 

senyaman mungkin dan selengkap mungkin untuk menunjang kegiatan para 

pembalap dan pengunjung yang ada di dalamnya 

 Mendesain tribun pada bagian penonton yang memperhatikan visual dan 

kenyaman thermal bagi para penontonnya sehingga memberikan rasa aman 

dan nyaman  di dalam kawasan Pusat Pelatihan Olahraga Offroad . 

 Pengoptimalan area hijau pada lingkungan pada tapak bertujuan 

penambahan ruang terbuka hijau sebagai permasalahan utama. 

 Sirkulasi sebagai pemasalahan utama yang diangkat harus diselesaikan 

dengan perencanaan yang baik dan matang dengan desain sebagai solusi 

pemecah permasalahan tersebut.  

 Aspek citra arsitektural dengan perancangan bangunan yang eye catching, 

megah, menonjolkan Eco tech dan modern. 

 Perencanaan bangunan yang memenuhi standar regulasi yang ditetapkan 

IOF bagi bangunan fasilitas olahraga offroad.  

 Memaksimalkan view dan orientasi penonton didalam bangunan (indoor) 

terhadap kawasan / lintasan offroad (outdoor). 

 Pemberian tempat penampungan air / lepen yang berfungsi untuk 

membasahi area track tanpa menggantungkan air dari pdam ataupun air 

hujan. 
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4.1.3. Skenario Program Kawasan Keseluruhan : Pusat Pelatihan Olahraga Offroad 

 

4.1.4. Program Besaran Luas Kawasan 

Tabel 14. Fasilitas dan Kebutuhan Luas 

Fasilitas Kebutuhan Luas (m²) 

Fasilitas Utama 14.778,6 m² 

Fasilitas Penunjang 13.205 m² 

Fasilitas Pengelola 13.456 m² 

Fasilitas Servis 1.058 m² 

Total Luas Kebutuhan Ruang 42.459,6 m² 

Sumber : Analisa Pribadi dan IOF Pengda Jateng 
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Total luas kebutuhan ruang  =  29.039,6 m² 

Total luas kebutuhan ruang indoor = 16.709,6 m² 

Total luas kebutuhan ruang outdoor = 12.330 m² 

Regulasi      = KDB  = 40% 

KLB  = 2.4 

GSB  = 29m 

- Luas Lahan yang Dibutuhkan 

KLB   = Total Luas Lantai Bangunan 

      Luas Lahan 

Luas Lahan  = Total Luas Lantai Bangunan 

            KLB 

Luas Lahan  = 58.079,2 

        2.4 

Luas Lahan  = 42.459,6 m² 

- Luas Lantai Dasar yang Dapat Dibangun 

KDB   =  Luas Lantai Dasar 

        Luas Lahan 

Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan 

Luas Lantai Dasar  = 40% x  42.459,6 m² 

Luas Lantai Dasar = 16.998,24 m² 

 

 



173 

 

- Luas Open Space / Ruang Terbuka 

Luas Open Space = Luas Lahan - Luas Lantai Dasar 

Luas Open Space  = 42.459,6 m² -  16.998,24 m² 

Luas Open Space  = 25.497,36 m² 

- Tinggi Bangunan 

Tinggi Bangunan = Total Luas Lantai Bangunan x Tinggi Tiap Lantai 

        Luas Lantai Dasar 

Tinggi Bangunan = 58.079,2  x 4 

             16.998,24 m² 

Tinggi Bangunan = 23 m 

 

- Luas Total Lahan yang Dibutuhkan 

Luas Lantai Dasar + Luas Open Space + Luas Ruang Outdoor 

Luas Total Lahan yang Dibutuhkan = 16.998,24 m² + 14.520 m² + 

12.330 m² 

Luas Total Lahan yang Dibutuhkan = 43.848,24 m², digenapkan 

menjadi 44.000 m² atau 4,4 Ha 

4.1.5. Program Prasarana dan Sarana Kawasan : Pusat Pelatihan Olahraga Offroad 

Pusat Pelatihan Olahraga Offroad terletak di Jalan Raya Manyaran - 

Gunungpati / Jalan Kol Haji warsito Soegiarto, Kelurahan Gunungpati, 

Kecamatan Gunungpati, Semarang, dan berdekatan dengan pemancingan 

Dewandaru. Terdapat beberapa jaringan sarana prasarana diantaranya : 

 



174 

 

 Jaringan Jalan 

Terdapat jaringan Jalan Raya Manyaran - Gunungpati / Jalan Kol Haji 

warsito Soegiarto termasuk Jalan Arteri sekunder. 

 Jaringan Listrik 

Terdapat jaringan listrik disekitar tapak yaitu Saluran Udara Tegangan  

Ekstra Tinggi (SUTET) yang terletak pada sepanjang Jalan Raya Cangkiran 

– Gunungpati dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTT) yang 

terletak pada Jalan Kol. Haji Warsito Soegiarto, jaringan listrik tersebut 

dikelola oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) 

 Jaringan Air Bersih 

Terdapat jaringan air bersih primer dan sekunder yang dikelola oleh PDAM 

Kota Semarang pada sepanjang Jalan Raya Cangkiran – Gunungpati dan 

Jalan Raya Manyaran - Gunungpati, terdapat reservoir pada sebelah Timur 

lokasi tapak 

 Jaringan Drainase Air Kotor 

Terdapat jaringan drainase air kotor sekunder pada sepanjang Jalan Raya 

Manyaran - Gunungpati 

 Jaringan Telekomunikasi 

Terdapat jaringan telekomunikasi primer dan sekunder pada sepanjang 

Jalan Raya Manyaran - Gunungpati dan Jalan Raya Cangkiran - 

Gunungpati, yang dikelola oleh Telkom. Terdapat Rumah Kabel pada 

sebelah Timur lokasi tapak 

 Fasilitas Umum dan Sosial 

Terdapat berbagai fasilitas umum dan sosial diantaranya : 
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- Supermarket   - Gereja 

- Pompa Bensin   - Masjid 

- Restoran   - Sekolah 

- Desa Wisata   - Kantor Polisi 

- Bank    - Kantor Pemerintahan 

- Wisata Alam   - Puskesmas  

- Bengkel    - Pasar 

- Wisata Keluarga   - Koramil 07 Gunungpati 

 Ruang Terbuka Hijau  

Didalam peta Rencana Ruang Terbuka Hijau tahun2010 -  2030  Lokasi 

Tapak terpilih yang berada di Kecamatan Gunungpati Kelurahan 

Gunungpati bukan merupakan daerah konservasi. Daerah tersebut 

merupakan lahanyang terdiri atas hutan , lahan basah dan lahan kering 

4.2. Program Masing - Masing Fungsi 

4.2.1. Program Kegiatan : Pusat Pelaatihan Olahraga Offroad 

 Peserta 

- Peserta dan Pembalap Saat Pelatihan 

 

 

 

 

 Gambar 164 - Diagram Pola Aktivitas Peserta dan Pembalap Saat 
Pelatihan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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- Pembalap Saat Perlombaan 

 
 
 

Gambar 165 - Diagram Pola Aktivitas Pembalap Saat Perlombaan 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

- Kru Tim Balap 

 
 

Gambar 166 - Diagram Pola Aktivitas Kru Tim Balap 
Sumber : Analisa Pribadi 
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 Pengunjung 

- Masyarakat Umum 

 

 
 

Gambar 167 - Diagram Pola Aktivitas Masyarakat Umum 
Sumber : Analisa Pribadi 

 
 

- Kru Media 

 
 

Gambar 168 - Diagram Pola Aktivitas Kru Media 
Sumber : Analisa Pribadi 
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- Tamu 

 

 
 
 

Gambar 169 - Diagram Pola Aktivitas Tamu 
Sumber : Analisa Pribadi 

 
 
 

 Pengelola 

 
 

Gambar 170 - Diagram Pola Aktivitas Pengelola 
Sumber : Analisa Pribadi 
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4.2.2. Program Sistem Struktur : Struktur bawah , Tengah , Atap 

Struktur Bawah (Low Structure)------------------------------------------------------------ 

Merupakan bagian terbawah dari struktur suatu bangunan, dan bertujuan 

menyalurkan beban seluruh bangunan kedalam tanah dan juga menstabilkan 

bangunan 

 Pondasi 

Pondasi Dalam 

Alternatif pilihan pertama menggunakan pondasi sumuran, alasan pemilihan 

jenis pondasi ini adalah dikarenakan beban bangunan yang besar terdiri dari 

3 lantai dengan struktur atap advance bentang lebar 

- Pondasi Sumuran 

Merupakan jenis pondasi yang digunakan pada jenis tanah dengan daya 

dukung tanah rendah, mengandung kadar air tinggi dan memiliki lapisan 

tanah keras dikedalaman 4 hingga 5 meter. Digunakan pada bangunan 

dengan ketinggian sedang (diatas 3 lantai). Proses pembuatannya tidak 

menimbulkan getaran yang dapat mengganggu lingkungan sekitar 

Pondasi Dangkal 

Menggunakan pondasi foot plat atau plat beton bertulang setempat, alasan 

pemilihan jenis pondasi ini dikarenakan beban bangunan yang tidak besar 

hanya terdiri dari 2 lantai dan juga biaya yang relatif murah 

Struktur Tengah (Middle Structure)-------------------------------------------------------- 

Merupakan bagian tengah dari struktur suatu bangunan, terdiri dari kolom dan 

dinding guna membatasi antar ruang, lantai dan langit-langit guna membatasi 
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antar lantai. Struktur tengah bertujuan menyalurkan beban dari atap dan tengah 

bangunan itu sendiri menuju struktur pondasi dibawahnya serta menjadi 

pelindung / selimut / kulit terluar bangunan dari situasi dan kondisi disekitarnya 

 Struktur Bangunan 

- Struktur Bangunan Rangka 

Ruang dibentuk oleh tiang kolom yang menerima beban, bagian 

kelengkapan bangunan membentuk ruang diantara tiang-tiang bangunan 

rangka 

 Plat Lantai 

Menggunakan plat lantai beton bertulang dengan kombinasi steel floor deck 

untuk kemudahan pemasangan, steel floor deck merupakan plat baja 

berprofil yang selain berguna sebagai bekisting juga sebagai penahan geser 

dan penambah daya kapasitas akibat adanya embossment dari profil plat 

baja tersebut, bentuk steel floor deck yang berkelok juga menguntungkan 

karena selain terjadi penghematan volume beton hingga 25% juga dapat 

membentuk plat lantai yang komposit dan memiliki ikatan sempurna dengan 

struktur rangka beton bertulang. 

 Penutup Lantai 

Menggunakan keramik granit tile dan karpet sebagai penutup lantai pada 

bangunan utama dan bangunan pit 

- Keramik granit tile 
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Alasan penggunaannya adalah mudah dalam pemasangan, memiliki motif 

/ corak dan warna yang bermacam-macam , awet serta mudah 

dibersihkan 

- Karpet 

Alasan penggunaannya adalah dapat menciptakan kesan hangat dan 

mewah didalam ruangan, mampu meredam suara dan mudah dalam 

pemasangan, memiliki motif / corak dan warna yang inovatif 

 Dinding 

Menggunakan material bata ringan sebagai penutup dinding, curtain wall dan 

cladding wall sebagai pembentuk elemen estetis bangunan 

- Bata ringan 

Disebut juga dinding beton aerasi, memiliki bobot yang ringan akibat 

adanya gelembung udara didalam materialnya karena akibat proses 

didalam pembuatannya, dipergunakan sebagai dinding permanen 

pemisah ruangan dan kulit terluar bangunan, selain ringan juga memiliki 

sifat kemampuan meredam kebisingan yang lebih baik daripada dinding 

bata, tahan api, mampu mengurangi rambatan panas yang masuk dalam 

ruangan akibat paparan sinar matahari pada bangunan, lebih cepat dalam 

pemasangan, dan juga mudah didapatkan. 

- Curtain wall 

Merupakan dinding kaca sebagai bukaan yang bertujuan memasukkan 

pencahayaan alami kedalam bangunan dan juga memperluas 
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pemandangan dari dalam bangunan, bersifat tidak memikul beban, 

memiliki kesan modern. 

Pemilihan jenis kaca tempered sebagai keamanan bangunan penggunaan 

kaca film dan sistem kaca double glass sebagai antisipasi serta usaha 

meminimalisirkan panas yang masuk kedalam bangunan 

- Cladding wall 

Merupakan dinding yang tidak memikul beban, dan digunakan sebagai 

pembentuk elemen estetis bangunan, materialnya terbuat dari alumunium 

composite panel, memiliki sifat mudah dibentuk, mudah dalam perawatan 

dan pemasangan, ringan, kuat, tahan air, anti korosi serta pilihan warna 

dan corak yang inovatif 

 Langit-langit 

Menggunakan material penutup pvc dengan rangka baja ringan 

Plafon pvc memiliki sifat anti air, anti rayap, mudah dalam pemasangan dan 

perawatan, ringan, mampu meredam panas dan tidak menyalurkan api jika 

terjadi kebakaran 

Struktur Atas (Upper Structure)------------------------------------------------------------ 

Merupakan bagian teratas dari struktur suatu bangunan yang bertujuan 

melindungi dan menaungi bangunan dari cuaca dan iklim setempat 

 Atap 

Atap Bangunan Utama 

Menggunakan struktur atap bentang lebar dengan kombinasi struktur 

space frame/rangka ruang dan struktur cable/kabel. 
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- Space Frame/Rangka Ruang 

Merupakan atap dengan rangka baja yang meruang sehingga mampu 

menopang bebannya sendiri pada bentang yang lebar. 

- Cable/Kabel 

Struktur yang bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik, terdiri dari kabel 

baja, sendi, batang, yang menyangga sebuah penutup bangunan 

Atap Bangunan Pit 

Menggunakan struktur atap datar beton bertulang untuk menunjang kesan 

desain modern dengan ditambah green roof diatasnya. 

- Green Roof 

Atap green roof memiliki biaya pengerjaan relatif mahal dibandingkan 

dengan atap dag beton konvensional, tetapi memiliki keunggulan 

memperbaiki kualitas udara mikro sekitarnya dan mampu meredam panas 

pada ruangan dibawahnya. 

4.2.3. Program Sistem Utilitas 

 Jaringan Listrik 

Menggunakan sumber listrik utama dari PLN dan didukung oleh genset saat 

terjadi pemadaman listrik. 

Genset dipilih sesuai kebutuhan beban dan mampu menggantikan listrik PLN 

untuk sementara waktu, sehingga segala kegiatan dapat tetap berlangsung 

walaupun terjadi pemadaman listrik. 

Automatic Main Panel berguna mengalihkan sumber daya secara otomatis 

kepada genset saat aliran listrik PLN padam 
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 Jaringan Air Bersih 

Jaringan air bersih utama dapat diperoleh dari pasokan PDAM atau sumur 

artetis, sedangkan sistem pendistribusiannya terdapat 2 alternatif yaitu 

sistem down feed distribution dan sistem up feed distribution. 

Sistem down feed distribution, memiliki keuntungan yaitu hemat 

pemakaian listrik karena tidak membutuhkan pompa secara terus menerus 

saat pemakaian air dan distribusi air dapat merata, kerugiannya harus 

menyiapkan reservoir air diatas, dapat diletakkan pada atap bangunan / 

menyediakan menara 

Sistem up feed distribution, memiliki keuntungan yaitu tidak terdapat 

reservoir di atas bangunan, kerugiannya boros listrik karena harus 

memompa air saat pemakaian air dan pendistribusian air yang kurang 

merata 

 Jaringan Air Kotor 

Jaringan air kotor dibagi menjadi dua yaitu jaringan untuk limbah cair dan 

padat dan jaringan untuk limbah air hujan 

Limbah cair berasal dari toilet dan dapur, sedangkan limbah padat berasal 

dari toilet 

Sistem jaringan limbah cair dan padat akan diolah terlebih dahulu didalam 

bio septictank lalu sebagian diresapkan kedalam tanah sebelum dibuang ke 

saluran drainase kota, untuk limbah air hujan akan ditampung kedalam bak 

kontrol dan kemudian digunakan untuk menyiram kloset dan tanaman 
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 Jaringan Telekomunikasi 

Sistem telekomunikasi direncanakan untuk komunikasi eksternal maupun 

internal  bangunan dengan PABX (Private Address Brand Exchange) 

Sistem telekomunikasi yang dirancang meliputi multifunction key telephone 

untuk mengatur penggunaan telepon, komunikasi dengan PC untuk 

menghemat waktu dan biaya dengan mengintegrasikan semua PC dengan 

jaringan LAN dan Internet 

Untuk sistem komunikasi Race Control Tower dengan petugas – petugas di 

lapangan dan juga untuk komunikasi security menggunakan Radio HT 

(Handie Talkie) 

 Sistem Pengeras Suara 

Terdapat sistem pengeras suara sebagai media komunikasi satu arah guna 

menginformasikan sesuatu hal kepada pengunjung maupun peserta 

 Sistem Audio Visual 

Menggunakan LED screen khusus outdoor berukuran besar yang diletakkan 

dibeberapa lokasi tepatnya didepan/diseberang tribun penonton, bertujuan 

agar penonton tetap dapat menyaksikan jalannya perlombaan dari awal 

hingga akhir. Pemilihan layar LED dikarenakan daya tahan/umur LED serta 

efisiensi konsumsi listrik yang baik. 

 Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran dapat ditanggulangi melalui dua cara yaitu 

pencegahan secara aktif / active fire protection dan pencegahan secara pasif 

/ pasif fire precaution 
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1) Active Fire Protection 

- Fire Hydrant, berupa pipa sumber air yang dihubungkan dengan 

pompa, ditempatkan di titik-titik yang mudah dijangkau oleh mobil 

pemadam kebakaran 

- Fire Extinguisher, merupakan alat pemadam kebakaran aktif untuk 

memadamkan kebakaran berskala kecil berupa tabung pemadam 

kebakaran portable bertekanan tinggi yang berisi bahan pemadam api 

- Stand Pipe Hose System, berupa pipa penyemprot didalam box kaca 

yang diletakkan di titik-titik yang mudah terlihat dan terjangkau didalam 

bangunan 

- Fire Sprinkler, alat berupa nozzle yang dapat menyemprotkan air 

seperti kabut dan otomatis bekerja saat terjadi kebakaran 

- Smoke Detector, alat pendeteksi asap yang akan membunyikan alarm 

apabila terdapat asap pada ruangan tempat alat itu berada 

- Heat Detector, alat pendeteksi panas yang akan membunyikan alarm 

apabila terdapat kenaikan temperatur panas pada ruangan tempat alat 

itu berada 

2) Pasif Fire Precaution 

- Emergency Exit, berupa pintu keluar darurat yang menghubungkan 

dengan tangga darurat, memiliki ketahanan api hingga 2 jam, memiliki 3 

engsel pintu dan dapat menutup otomatis, juga dilengkapi tungkai 

pembuka / panic bar serta keterangan berupa tulisan emergency exit 
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- Tangga Darurat, tangga untuk evakuasi saat terjadi kebakaran, memiliki 

syarat letak tidak boleh tersembunyi, pintu keluar mengarah langsung 

ke daerah luar bangunan untuk memudahkan evakuasi, ketinggian, 

lebar anak tangga serta derajat kemiringan tangga nyaman untuk 

digunakan, dan konstruksinya tahan api 

- Alarm kebakaran, alarm untuk memberi sinyal dan peringatan kepada 

pengguna bangunan agar keluar meninggalkan bangunan 

 Sistem Transportasi Vertikal 

Merupakan sarana pencapaian sirkulasi yang menghubungkan tiap lantai 

bangunan, berupa tangga (sistem transportasi vertikal berupa tangga yang 

juga dapat difungsikan sebagai tangga darurat), ramp (merupakan sistem 

transportasi vertikal bagi orang difabel), escalator(merupakan sistem 

transportasi vertikal berupa tangga berjalan) maupun elevator/lift (merupakan 

sistem transportasi vertikal berupa box pengangkut naik/turun yang 

digerakkan oleh mesin) 

 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir berfungsi menangkap petir dan menyalurkan 

kedalam ground sehingga semua bagian bangunan beserta isinya terhindar 

dari sambaran petir 

Yang perlu diperhatikan dalam merencanakan sistem penangkal petir adalah 

Keamanan teknis, penampang hantaran ke tanah, ketahanan mekanis, 

ketahanan korosi, bentuk dan ukuran bangunan yang  dilindungi 

Jenis penangkal petir yang digunakan adalah 
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Penangkal Petir Franklin Rod 

Terbuat dari tembaga berbentuk kerucut dengan daerah perlindungan 

berupa kerucut imajiner bersudut 112º. Untuk memperbesar sudut 

perlindungan dapat dipasang pada pipa dengan tinggi 1-3m 

 Sistem Keamanan Bangunan 

Menggunakan alat detektor logam yang dipergunakan oleh security secara 

manual dan menggunakan CCTV (Closed Circuit Television) untuk 

menunjang personil security didalam memantau situasi kondisi di seluruh 

kawasan dari ruang control CCTV 

 Sistem Pencahayaan 

Pencahayaan alami dimaksimalkan dengan pemberian bukaan pada 

bangunan dengan memanfaatkan pantulan sinar matahari secara tidak 

langsung untuk dimasukkan kedalam ruang tertentu demi mengefisienkan 

penggunaan listrik di siang hari 

Pencahayaan buatan tetap dibutuhkan untuk menunjang kekurangan 

intensitas pencahayaan terutama pada ruangan yang terletak ditengah 

bangunan, keseluruhan lampu menggunakan jenis lampu LED yang lebih 

hemat listrik dengan sistem general lighting (penerangan merata pada 

seluruh ruangan) 

 Sistem Penghawaan 

Penghawaan alami diterapkan pada beberapa ruang semi terbuka seperti 

tribun vip, paddock, scrutineering area, retail stand, food court, dan ruang – 
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ruang fasilitas servis, dengan memaksimalkan cross ventilation pada 

ruangan 

Penghawaan buatan digunakan untuk mencapai kenyamanan yang 

diinginkan menggunakan ac central dan ac split, terletak pada ruang kelas , 

ruang medis , race control tower, ruang briefing, ruang istirahat, dan ruang - 

ruang fasilitas pengelola 

Ac central digunakan pada ruangan yang relatif besar, ac central merupakan 

sistem ac dimana ac dikendalikan oleh satu outdoor unit kemudian 

didistribusikan pada unit – unit indoor 

Ac split digunakan pada ruangan yang relatif kecil, ac split bekerja secara 

per unit dengan mengatur suhu udara sesuai kebutuhan dalam ruangan 

Exhaust fan merupakan alat penghawaan pendukung yang menyedot udara 

dari dalam ruang menuju luar ruang, berfungsi untuk mengeluarkan bau atau 

asap seperti di kamar mandi dan dapur. 

 Studi Pemanfaatan Teknologi 

Solar Panel 

Alat yang berfungsi mengubah energi dari sinar matahari menjadi energi 

listrik dengan efek photovoltaic, energi listrik dimasukkan kedalam jaringan 

listrik menggunakan inverter dalam sistem yang berdiri sendiri, baterai 

digunakan untuk menyimpan energi cadangan. 

Teknologi solar panel dapat digunakan untuk mendukung pemakaian listrik 

pada lampu penerangan saat malam hari 

Atap Membrane  
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Pemberian atap membrane diperuntukan untuk Tribun. Pemilihan membrane 

yang digunakan dalam jangka 20 – 30 tahun kedepan yang ramah 

lingkungan  

 Penambahan pada Tapak/ Site Repair 

Lubang Biopori 

Pemberian biopori dapat membantu peresapan air hujan. Peninggian level 

tapak dari level jalan minimal 50 cm digunakan untuk mencegah banjir dan 

memberikan tanah subur untuk vegetasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetasi  

Vegetasi yang sudah ada dalam tapak terdapat pohon sengon. Pohon 

ketapang, dan berupa ilalang liar. Untuk pohon sengon dan ketapang 

dipertahankan untuk ilalang di bersihkan dan tanah yang sudah ada di 

rapikan dan diolah lagi sehingga akan tertata rapi. 

 

 

Gambar 171. Lubang Biopori 

Sumber: 

http://ahfan21.blogspot.com/2010/06/biopor

i-mudah-dibuat-tapi-besar.html 
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Sungai  

Pemanfaatan air dari sungai disekitar tapak yang dialirkan ketapak untuk 

mengisi genangan pada erea track didalam tapak  

Lepen  

Lepen merupakan tempat penampungan air yang berfungsi untuk mengairi 

lintasan tanpa memanfaatkan air dari pdam. Air lepen sendiri digunakan 

untuk menyirami lintasan agar terbentuklah lumpur apabila digunakan untuk 

offroad saat tidak terjadi hujan. Lepen disini dialiri dari sungai kemudian 

dikumpulkan dan digunakan kembali dalam proyek tersebut. 

4.2.4. Program Tapak Kawasan : BWK VIII – Kecamatan Gunungpati 

Lokasi terpilih yaitu di BWK VIII - Kecamatan Gunungpati 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 172 - Peta BWK VIII Kota Semarang 
Sumber : Perda No 13 Th 2004 Tentang RDTRK Kota Semarang Wil 8 
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 Letak Geografis : 

Kecamatan Gunungpati memiliki luas wilayah 5.399.085 Ha. Terdapat 16 

kelurahan yaitu : Cepoko, Gunungpati, Jatirejo, Kalisegoro, Kandri, 

Mangunsari, Ngijo, Nongkosawit, Pakintelan, Patemon, Plalangan, 

Pongangan, Sadeng, Sekaran, Sukorejo, Sumurejo 

 Batas – Batas Wilayah Kecamatan Gunungpati : 

Sebelah Utara  : Ngaliyan,gajahmungkur  

Sebelah Timur  : Banyumanik dan Kabupaten Semarang 

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kecamatan Ngaliyan 

Sebelah Barat  :Kecamatan mijen dan Kabupaten kendal      

Gunungpati 

 Lokasi Tapak Terpilih 

Tapak terletak di BWK VIII Kota Semarang, tepatnya di Jalan Kol H Warsito 

Soegiarto, Desa Ngrembel, Kecamatan Gunungpati. Merupakan lahan 

kosong dengan luas lahan mencapai 15 hektar, orientasi tapak menghadap 

arah Barat, memiliki topografi kemiringan landai . 

 Batas Tapak 

Sebelah Utara  : Tempat pemancingan dan wisata Ngrembel asri 

Sebelah Timur  : lahan kosong , area persawahan 

Sebelah Selatan : Tempat pemancingan dan wisata Dewandaru 

Sebelah Barat  : Permukiman penduduk desa Ngrembel dan Masjid   

Alste 
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 Regulasi Pemerintah 

KDB = 40%, KLB = 2.4 maks 4 lantai, GSB = 29m 

 Foto Udara Tapak Eksisting 
 

 
Gambar 173 - Foto Udara Lokasi Tapak Gunungpati 
Sumber : Dokumen Pribadi dari Editing Google Earth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOKASI TAPAK 
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 Peta Udara dan Foto Sekitar Tapak 
  

 
 

Gambar 174 - Peta Udara Lokasi Tapak Gunungpati 
Sumber : Dokumen Pribadi dari Editing Peta CAD Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKASI TAPAK 

B 

D 

C 

E 

F 

Gambar 175 - Poin A : Perempatan 
Jalan  Sebelah Utara 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Gambar 176 - Poin B : Pemancingan 
Ngrembel Asri  Sebelah Utara 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Gambar 178 - Poin D : Permukiman 
Desa Ngrembel   

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Gambar 177 - Poin C : Areal Lahan 
Kosong  Sebelah Barat 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Gambar 179 - Poin E : Koramil  07 
Kelurahan Gunungpati 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Gambar 180 - Poin F : Pom Bensin 
Kelurahan Gunung Pati  

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

A 
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 Terdapat jalur transportasi umum di koridor Jalan Raya Manyaran – 

Gunungpati , arus lalu lintas sedang. 

 Jaringan utilitas lengkap, meliputi air bersih, saluran drainase kota, jaringan 

listrik, jaringan telepon dan lampu jalan. 

 Faktor alami yang terdapat didalam tapak antara lain berupa vegetasi 

dengan beragam ukuran diantaranya pohon sengon, pohon pisang, pohon 

ketapang, semak belukar, dan terdapat juga aliran sungai kecil dari 

persawahan dibagian timur tapak.. 

 Tanah yang terdapat didalam tapak termasuk jenis tanah latosol coklat. 

Topografi kontur tanah termasuk landai. 

 Faktor buatan yang terdapat didalam tapak adalah terdapat area sawah 

didalam tapak, pagar pembatas, dan perkerasan berupa jalan lingkungan 

 Fungsi didalam tapak berupa lahan kosong, saat ini sebagian diperuntukkan 

sebagai area sawah dan perkebunan. 

 Fungsi diluar tapak dipergunakan sebagai area sawah, permukiman 

penduduk, warung, toko, kantor polisi , tempat wisata alam , home stay dan 

koramil . 
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