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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Citra Arsitektural 

Menciptakan kompleks bangunan Club House Drag Race di kota 

Semarang dengan penekanan arsitektur tropis yang diterapkan pada 

eksterior bangunan dengan berbagai  aspek contohnya penggunaan 

atap dan pemanfaatan bukaan untuk mengaitkan antara indoor dan 

outdoor saling terkait dan penerapan arsitektur tropis kontemporer 

pada interior bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakter para anggota Club dengan melihat iklim yang ada di Indonesia 

yaitu Tropis 

4.1.2. Aspek Fungsi 

Fungsi utama proyek ini adalah pusat komunitas untuk melakukan 

kegiatan kelompok, yang artinya menyediakan wadah bagi anggota 

club untuk berkumpul dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mereka 

butuhkan agar nantinya memudahkan para anggota club untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Club House Drag 

Race ini. 

4.1.3. Aspek Teknologi 

Pemanfaatan teknologi dengan memanfaatkan pencahayaan alami 

dengan memberikan banyak bukaan, bukan hanya berfungsi agar 

cahaya alami dapat masuk namun juga dapat memanfaatkan view 
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outdoor yang dapat terhubung dengan indoor bangunan Club House ini 

yang mana di fokuskan pada zona Drag Race. 

4.1.4. Aspek Lingkungan 

Club House Drag Race ini juga memperhatikan lingkungan yang ada 

yaitu dengan membuat kompleks bangunan baru yang ramah 

lingkungan dan tidak berdampak negatif bagi lingkungan yang sudah 

ada dan mengurangi global worming dengan penambahan area hijau 

yang dapat menyeimbangkan dan tidak merusak lingkungan yang ada. 

 

4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan dan Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan  

Perencanaan Club House Drag Race di Semarang ini memiliki 

beberapa tujuan antara lain :  

x Menciptakan kompleks bangunan baru Club House Drag Race yang 

sesuai dengan karakter dan kebutuhan para anggota club 

x Mewadahi para anggota club mobil untuk mereka melakukan 

kegiatannya. 

x Menambah tujuan sarana olahraga dan rekreasi edukatif dibidang 

otomotif 

x Meningkatkan minat dan bakat masyarakat umum akan dunia 

otomotif 

x Menyediakan fasilitas publik yang unik, edukatif, nyaman, aman, 

dan lengkap. 
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x Menyediakan area latihan drag dengan standart lisensi IMI 

JATENG. 

 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

Beberapa faktor yang menentukan perencanaan sebuah Club House 

Drag Race ini, yaitu : 

4.2.2.1. Lokasi dan Tapak 

Lokasi tapak merupakan salah satu penentu perancangan 

bangunan ini, sebagai kompleks bangunan  fasilitas publik yang 

mana di sediakan untuk tempat atau wadah para anggota club, 

pembalap, dan masyarakat umum melakukan kegiatan 

kelompok maka lokasi yang strategis dengan aksesbilitas yang 

mudah dicapai sangat dibutuhkan untuk kenyamanan bagi para 

pengguna . Untuk lokasi, yang jauh dari permukiman warga 

karena akan menimbulkan bising dan mengganggu 

kenyamanan pada bangunan yang ada di lingkungan sekitar.  Di 

semarang memang biasanya lokasi yang strategis dan akses 

yang mudah berada di pusat kota namun di daerah yang jauh 

dari pusat kota pun sekarang sudah mulai berkembang dan 

makin berkembang adanya sarana prasarana yang memadahi 

dan juga aksesbilitas mulai mudah dijangkau dan mudah 

didatangi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan lokasi tapak yang 

sesuai dengan projek ini. 
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4.2.2.2. Pola dan Jenis Kegiatan 

Proyek Club House ini memiliki fungsi utama sebagai kompleks 

bangunan untuk tempat atau wadah para anggota club, 

pembalap, pengelola dan masyarakat umum untuk melakukan 

kegiatan kelompok dan berekreasi selain itu juga menyuguhkan 

fasilitas yang mereka butuhkan. 

Oleh karena itu, masing- masing aktivitas dan kegiatan pelaku 

perlu direncanakan dengan baik sesuai dengan karakter para 

pelaku sehingga terbentuk sirkulasi yang jelas dan bangunan 

yang fungsional. Dan juga perlu memperhatikan bagaimana 

perancangan pola ruang antara fasilitas publik, semi publik dan 

privat sehingga tidak mengganggu privasi anggota club, 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

Faktor-faktor persyaratan perancangan Club House Drag Race ini 

meliputi: 

4.2.3.1. Persyaratan Arsitektur 

x Fungsi 

Perencanaan bangunan Club House Drag Race 

mempunyai fungsi utama sebagai tempat atau wadah untuk 

melakukan kegiatan kelompok atau sebagai sarana hiburan 

dan rekreasi untuk para anggota club, pembalap, dan 

masyarakat umum. Disini kenyamanan dan privasi untuk 

anggota club merupakan hal yang paling terpenting karena 

mereka pelaku utama dari pengguna Club House ini 

sehingga bagaimana cara membuat para anggota club 
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betah dan nyaman dalam beraktivitas dan melakukan 

kegiatannya di dalam Club House ini. 

x Sirkulasi 

Memperhatikan penataan dan pemisahan sirkulasi antara 

anggota club, pengelola, pembalap, dan masyarakt umum. 

Karena nantinya pelaku yang terlibat dalam Club House ini 

banyak maka agar tidak terjadi kekacauan dan kisruh dan 

tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. 

x Tata Ruang 

Penataan ruang berdasarkan kebutuhan dan  kegiatan yang 

ada didalam dan diatur dengan baik dilihat dari berbagai 

aspek sehingga kegiatan yang ada di dalam projek ini dapat 

tertata sesuai alur dan sirkulasi dari pintu masuk Club 

House hingga pintu keluar. Dengan penataan ruang yang 

tertata dapat menghindari ruang-ruang yang terbuang atau 

space kosong. 

x Tata Bentuk 

Memainkan facade dengan Memaksimalkan bukaan pada 

bangunan indoor dimaksudkan agar view antara indoor dan 

outdoor (zona Drag Race) saling terkait dan permainan 

leveling pada bangunan agar pelaku didalam bangunan 

dapat melihat trek latihan drag race. 
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4.2.3.2. Bangunan 

x Struktur 

Penggunaan struktur yang aman bagi pengguna Club 

House dan penggunaan material yang aman terhadap api, 

dan pengeksposan kolom struktur, permainan ornamen-

ornamen stainlessteel dan alumunium untuk estetika interior 

pada bangunan. 

x Material 

Penggunaan material seperti batu bata, batu alam serta 

stainleessteel, logam, dan alumunium digunakan untuk 

interior bangunan serta permainan balok anak sebagai 

estetika bangunan, dan penggunaan material yang dapat 

menahan radiasi sinar matahari karena Indonesia memiliki 

iklim tropis. 

x Pemanfaatan Energi 

Energi dari alam seperti pencahayaan alami dimanfaatkan 

sebaik mungkin dan diatur dengan penggunaan material 

kaca yang tahan akan radiasi matahari. 

x Pencahayaan 

Pencahayaan merupakan elemen penting dalam arsitektur 

dan desain interior. Standart dari iluminasi ditentukan oleh : 

(Fred Lawson.1976:185) 

1. Kebutuhan akurasi, kewaspadaan dan kecepatan dari 

jenis pekerjaan. 

2. Menghindari dari kondisi terlalu gelap dan silau. 
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4.2.3.3. Lingkungan 

x Perbaikan Tapak/ Site Repair 

Pemberian area hijau yang difungsikan untuk penyetabil 

untuk mengurangi efek global warming. Dan sebagai 

peresapan air hujan ke dalam tanah dan memperbaiki iklim 

mikro.  Peninggian leveling pada tapak dan bangunan dari 

level jalan digunakan untuk mencegah banjir dan 

memberikan tanah subur untuk vegetasi. 

x Perbaikan Iklim Mikro 

Pemberian area hijau atau vegetasi terbukti dapat 

membantu memperbaiki iklim mikro. Vegetasi untuk 

peneduh memberikan pembayangan dan penghasil oksigen 

sehingga menurunkan suhu panas di sekitar. Selain itu, 

vegetasi juga membantu mengurangi polusi udara. 

x Penyediaan Energi 

Energi utama yang digunakan adalah energi listrik. Ada 3 

jenis sumber energi listrik yang akan digunakan yaitu : 

1. Energi listrik dari PLN 

2. Energi listrik dari genset 

x Pengolahan Limbah 

Club House Drag Race menghasilkan 3 jenis limbah, yaitu : 

1. Grey water (air sabun dan air cucian) 

Limbah grey water dari kamar mandi, wastafel, pantry, 

dan dapur disalurkan menuju sumur resapan. Apabila 
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meluap akan disalurkan ke saluran pembuangan yang 

menuju ke saluran kota. 

2. Black water 

Limbah black water dari toilet kemudian disalurkan 

menuju bio septic. Bio septic adalah jenis septic tank 

yang mengolah kotoran menjadi biogas dan buangan. 

Buangan ini dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. 

3. Sampah 

Sampah dari Club House dipisahkan antara sampah 

organik dan non organik. Sampah organik diolah 

menjadi pupuk kompos sedangkan sampah non organik 

dikumpulkan dan disalurkan ke TPA. 

x Pengolahan Air Hujan 

Air hujan yang telah diolah dapat digunakan untuk mandi 

dan cuci, dengan begitu air hujan lebih bermanfaat. 

x Pengolahan Sampah Pembangunan 

Sampah pada saat proses dan pembangunan dipilah-pilah, 

yang masih bisa dimanfaatkan kembali lalu dimanfaatkan 

dan untuk barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan 

akan dibuang ke TPA. 
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4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Program Besaran Ruang 

Fasilitas utama   : 6242,68 m² 

Fasilitas pendukung : 1888,5 m² 

Fasilitas pelengkap : 273,318 m² 

Area servis  : 444 m² 

Area outdoor  : 3100m² 

TOTAL   : 11948,498m² 

Total besaran ruang terbangun : 8848,498m² 

LOUNGE 

& 

CAFE 
EXHABITION HALL 

R. BRIFING 

CAFETARIA 
GALLERY 

HOSPITALITY 

R.MODIFIKASI 

R. MULTIMEDIA 

PARKIR 

MAIN GATE / 

EXIT 

FASILITAS 

PENUNJANG 
FASILITAS 

PELENGKAP 

OFFICE 

MEE 

TREK LATIHAN DRAG 

PADDOCK, SCRUTTENERING 

RETAIL SPARE PART 

RUANG MEDIS 

FOODCOURT 

PODIUM &CONFERENCE AREA 

LAPANGAN 

Diagram 7 

Hubungan Ruang Makro 

Sumber : analisa pribadi  
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KLB  maks 1,8 ( 3 lantai) , 2 lantai 1,1 

Luas lahan  =                                

   =             

   = 8044,08m² 

Luas lahan total = luas lahan+luas parkir 

   = 8044,08m² + 3100m² 

   = 11144,08m² 

KDB 60% 

Luas Lantai dasar yang diizinkan : 

= KDB x Luas lahan 

= 60% x 8044,08m² 

= 4826,44m² 

 

Total open space 

= luas lahan – KDB 

= 8044,08m²  -  4826,44m² 

= 3217,64m² 

 

Tinggi bangunan  

= total luas lantai bangunan x tinggi tiap lantai : luas lantai dasar 

= 8848,498m² x 4 : 4826,44m² 

= 35393,99m² : 4826,44m² 

= 7m 
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- Pola Ruang 

Pola ruang terbentuk karena adanya pola sirkulasi yang ditentukan terlebih 

dahulu, setelah melakukan analisis pada bab 3 dipilihlah pola sirkulasi 

terpusat, karena pada club house ini terdapat satu titik view yaitu trek latihan 

sebagai pusat dari view outdoor agar mengketerkaitkan indoor dan outdoor. 

 

4.3.2. Program Sistem Bangunan 

Sistem Struktur 

Sistem Bangunan 

Struktur Bangunan Rangka 

 

 

 

Kelebihan (+) 

- Titik hubung yang menghubungkan balok dan kolom cukup kaku, 

sehingga kemampuan untuk memikul beban lateral (beban gempa dan 

angin) 
- Dapat memikul beban vertical 

Kekurangan (-) 
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Membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup lama 

Penerapan pada bangunan 

Digunakan pada bangunan yang nantinya akan dibuat tingkat, seperti 

bangunan Club House (lounge&cafe, galeri, R.multimedia, R. Brifing, 

Hospitality), kantor pengelola, dan fasilitas penunjang kegiatan drag race. 

Pondasi Dalam 

Pondasi Setempat 

 

Kelebihan (+) 

- Penggunaan Untuk bangunan bertingkat lebih maksimal. 

- Galian tanah lebih dangkal (hanya pada kolom struktur). 

- Dalam biaya dibutuhkan lebih sedikit dan murah. 

Kekurangan (-) 

- Harus dipersiapkan cetakan untuk itu membutuhkan waktu persiapan 

yang lebih lama. 
- Diperlukan ilmu yang mendalam tentang struktur pondasi ini. 

Penerapan pada bangunan 

- Digunakan pada bangunan bertingkat, pada bangunan club house, 

fasilitas penunjang drag race, dan juga digunakan sebagai exhabition hall 
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yang memiliki ketinggian yang cukup tinggi 

 
Kolom 

Beton Bertulang Baja Komposit 

 

Kelebihan (+) 

- Dimensi kolom dapat disesuaikan sesuai keutuhan. 

Kekurangan (-) 

- Waktu untuk pengerjaan memakan waktu lama. 
- Membutuhkan bekesting untuk pengecoran dan membuat waktu 

pembuatan lama. 

Penerapan pada bangunan 

- Digunakan pada bangunan bertingkat seperti bangunan club house dan 

bangunan fasilitas penunjang drag race 

- Digunakan juga pada bangunan exhabition hall dengan memiliki 

ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan bangunan biasa 

Balok dan Plat Lantai 

Beton bertulang Komposit seng baja dan beton 
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Kelebihan (+) kelebihan (+) 

- bentuk lantai yang tidak simetris 

lebih mudah 

- dapat mendukung bangunan 

yang lebih tinggi 

- dapat dimanfaatkan sebagai 

bekesting saja 

Kekurangan (-) Kekurangan (-) 

- membutuhkan waktu yang lama 

dalam pengerjaannya 

- terkendala dengan cuaca 

- mudah kebakar jika terkenadinar 

matahari dan perlu antisipasi 

penggunaan selimut yanguntuk 

peredam panas 

Penerapan pada bangunan Penerapan pada bangunan 

- digunakan pada bangunan bertingkat, seperti bangunan club house dan 

Gambar 72 

Konstruksi Plat Lantai Beton 
Bertulang 

Sumber: Daniel L. Schodek. 
1999: 473-474 

Gambar 73 

Konstruksi Plat Lantai 
baja komposit 

Sumber: Daniel L. 
Schodek. 1999: 474 

Gambar 3.16. Konstruksi 
Plat Lantai Baja Komposit 

Sumber: Daniel L. 
Schodek. 1999: 479 
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bangunan fasilitas penunjang drag race. 

 

Sistem Enclosure 

Penutup Lantai 

Karpet Granit Kayu 

 

 

 

 

 

 

  

 

Penerapan pada ruang Penerapan pada ruang Penerapan pada ruang 

- exhabition hall 

- gallery 

- lounge & cafe 

dengan unfinish 

dinding batu bata 

yang di ekspose 

- receptionis 

- r. Brifing 

- hospitality 

- gallery 

- r. modifikasi 

- gallery 

- r. Multimedia 

 

 

 

 

 

Gambar 74 
Lantai Karpet 

Sumber diunduh dari 
:http://3.bp.blogspot.com/-

6H_P8m7GxdU/VE9UPq70eB
I/AAAAAAAABgQ/NX-

rpqFCMJQ/s1600/ubin%2Bka
rpet.jpg  

Gambar 75 
Lantai granit 

Sumber diunduh dari : 
http://www.desainic.com/

wp-
content/uploads/2014/06/
keramik-lantai-granit-03-

desainic.jpg  

Gambar 76 

Lantai kayu 

Sumber diunduh dari : 
http://3.bp.blogspot.com/-
6H_P8m7GxdU/VE9UPq70

eBI/AAAAAAAABgQ/NX-
rpqFCMJQ/s1600/ubin%2B

karpet.jpg  
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Pelingkup  

Hebel Kaca 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan pada bangunan Penerapan pada bangunan 

- digunakan pada bangunan 

exhabition hall 

 

 

 

 

- Curtain kaca digunakan untuk 

elemen estetika pada bangunan 

club house,bangunan fasilitas 

penunjang drag race agar dapat 

melihat/ dapat terkait dengan 

area outdoor. 

Plafond 

Multipleks Gypsum 

Gambar 77 

Hebel  

Sumber diunduh dari : 
https://2ecffd01e1ab3e938

3f0-
07db7b9624bbdf022e3b53
95236d5cf8.ssl.cf4.rackcdn.

com/Product/21f3f102-
ba63-4755-815a-
f4e7384c3f17.jpg  

Gambar 79 

Kaca   

Sumber diunduh dari : 
http://4.bp.blogspot.com
/-XBIIwqTJmrk/TiQ6Sae-
r9I/AAAAAAAAAEs/SZURj
nfOgTw/s1600/replacem

entglass.jpg   
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Penerapan pada bangunan Penerapan pada bangunan 

- Digunakan pada bangunan club 

house seperti lounge, cafe, gallery 

- Digunakanpada bangunan ruang 

pengelola 

Penutup Atap 

Beton Bertulang Baja konvensional, lapis zincalum 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Penerapan pada bangunan Penerapan pada bangunan 

Gambar 80 
Multipleks  

Sumber diunduh dari : 
http://www.imaniadesain.c

om/wp-
content/uploads/2009/03/

Multiplek.jpg  

Gambar 81 
Gypsum  

Sumber diunduh dari : 
http://mitrakreasiutama.co

m/wp-
content/uploads/2015/08/

gybsum156.jpeg  

Gambar 82 
Beton bertulang  

Sumber diunduh dari : 
http://3.bp.blogspot.com/-

j7zIE4WDO3k/T63gxc7wR8I/AAAAAAAA
BNc/UInd9VEuQ7k/s640/53.3%2520Plat
%2520lantai%2520beton%2520dengan%

2520cor%2520deck.jpg  

Gambar 83 
Baja zincalum 

Sumber diunduh dari : 
http://bekasi.olx.co.id/atap-

zincalume-spandeck  
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- Digunakan pada bangunan club 

house untuk lantai satu yang 

dipergunakan sebagai balkon, 

semi outdoor 
- Dan digunakan sebagai atap 

setengah pelana yang 

mencerminkan arsitektur tropis 

- Dipergunakan untuk bangunan 

fasilitas penunjang drag race 

 

4.3.3. Program Sistem Utilitas 

o Jaringan Listrik 

 

x  Pencahayaan  

Bedasarkan jenis orientasi penyinaran dan lokasinya yang 

diprogramkan, ada beberapa jenis lampu yaitu: 

1. Interior  

o Downlight 

Diagram 8 

Jaringan Listrik 

Sumber : analisa pribadi  
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Jenis lampu yang diunakan pada umumnya yaitu metal HID, 

sodium dan lampu pijar. Orientasi lampu yaitu vertikal dan 

horisontal. (Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:182-183) 

 

 

 

o Open Flourescent Strip 

Jenis lampu yang digunakan yaitu lampu Fluorescent 40 W dan 

75 W. Orientasi lampu yaitu horisontal.  Biasanya digunakan 

pada plafond dengan ketinggian 8 sampai 12 kaki. (Russell P. 

Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:183) 

 

 

o Enclosed Flourescent Strip 

Jenis lampu yang digunakan yaitu lampu Fluorescent 32 W, 40 

W, 60 W dan 75 W. Orientasi lampu yaitu horisontal.  Biasanya 

digunakan pada plafond dengan ketinggian 8 sampai 12 kaki. 

(Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:180) 

Gambar 84 
 Lampu Downlight 

Sumber: Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:183 

Gambar 85 
 Lampu Open Flourescent Strip 

Sumber: Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:183 
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o Wall Pack 

Jenis lampu yang digunakan yaitu metal HID (100, 150, dan 175 

W) dan Lampu Sodium (70, 100, dan 150 W). Orientasi Lampu 

yaitu horisontal dan diletakkan pada ketinggian 12 sampai 20 

kaki. (Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:189) 

 

 

o PAR Lamp Holder 

Jenis lampu yang digunakan yaitu PAR 38 (150 W), halogen 

PAR 38 (90, 120, dan 150 W) dan Halogen IR PAR 38 (60 dan 

100 W). Orientasi lampu dapat bervariasi. (Russell P. Leslie dan 

Paula A. Rodgers. 1996:184) 

 

 

Gambar 86 
 Lampu Enclosed Flourescent Strip 

Sumber: Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:180 

Gambar 87  
Lampu Wall Pack 

Sumber: Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:189 

Gambar 88 
 PAR lamp holder 

Sumber: Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:184 
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2. Eksterior 

o Cobrahead 

Jenis lampu yang sering digunakan yaitu lampu metal HID, 

lampu sodium dan lampu uap merkuri. Orientasi lampu 

horisontal. Letaknya pada ketinggian 20 sampai 40 kaki. (Russell 

P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:178) 

 

 

o Decorative Cutoff 

Jenis lampu yang digunakan adalah lampu metal HID dan 

lampu sodium. Orientasi lampu horisontal. Ketinggian letak 

lampu antara 10 sampai 20 kaki. (Russell P. Leslie dan Paula A. 

Rodgers. 1996:178) 

 

Gambar89 
Lampu Cobrahead 

Sumber: Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:178 

Gambar 90 
 Lampu Decorative Cutoff 

Sumber: Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:178 
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o Decorative Post Top 

Jenis lampu yang digunakan yaitu lampu metal HID, lampu 

sodium dan fluorescent. Orientasi lampu vertikal. Ketinggian 

letak lampu antara 6 sampai 16 kaki. (Russell P. Leslie dan Paula A. 

Rodgers. 1996:179) 

 

 

 

 

o Cutoff 

Jenis lampu yang digunakan yaitu lampu metal HID dan lampu 

sodium. Orientasi lampu vertikal dan horisontal. Type III Cutoff 

memiliki letak ketinggian lampu antara 15 sampai 40 kaki. 

Sedangkan type V Cutoff memiliki letak ketinggian lampu antara 

25 sampai 50 kaki. (Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:188) 

  

 

Gambar 91 
Lampu Decorative Post Top 

Sumber: Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:179 

Gambar 92 
Lampu Cutoff 

Sumber: Russell P. Leslie dan Paula A. Rodgers. 1996:188 
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o Jaringan Air Bersih 

Untuk pengadaan air bersih, perancangan Club House ini 

menggunakan sumber air bersih dari Air PDAM, air sumur dan air 

hujan yang telah diolah. Sistem jaringan yang digunakan adalah sistem 

down feet. 

Kebutuhan air dikategorikan menjadi: 

o Kebutuhan Keseharian 

Kebutuhan air bersih dapat dihitung bedasarkan: 

1. Jumlah standart pemakaian rata-rata per hari.. 

2. Jumlah dan jenis peralatan saniter yang digunakan. 

3. Beban peralatan saniter (tiap penggunaan): 

- Kloset. 

- Washtafel. 

- Bak mandi. 

- Shower. 

- Bak cuci (dapur) . 

- Urinoir. 

o Kebutuhan Boiler / Air Panas 

Pemenuhan kebutuhan air panas ini dapat menggunakan solar 

water heating untuk menghemat bahan bakar/ listrik. 

o Kebutuhan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran 

Sprinkler dan hidran membutuhkan cadangan air yang 

diperhitungkan untuk jangka waktu selama 30 menit. Selang waktu 

tersebut diambil dengan asumsi bahwa jika api blum juga pada, 

maka petugas pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi. 
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o Kebutuhan Tata Udara 

Pada sistem tata udara, air diperlukan untuk air es yang 

disirkulasikan dari chiller, AHU, coolling tower dan kembali lagi ke 

chiller. Di samping itu, air juga dibutuhkan untuk menurunkan suhu 

air pada proses yang terjadi di cooling tower. (Sumber: Jimmy S. 

Juwana. 2005: 194-199) 

o Jaringan Air Kotor dan Limbah 

Sistem jaringan air kotor dan sampah pada club house meliputi: 

o Black Water 

Black water adalah air yang berasal dari kloset. Black water 

ditampung dalam bio septic yang kemudian diolah menjadi pupuk 

dan gas. 

o Grey Water 

Yang dimaksud dengan limbah grey water adalah limbah air 

cucian dari kamar mandi dan dapur. Limbah ini disalurkan menuju 

sumur resapan dan jika berlebihan akan disalurkan ke saluran 

pembuangan. 

o Sampah 

Sampah dari Club House ini dipisahkan antara sampah organik 

dengan sampah non organik. Sampah organik diolah menjadi 

pupuk kompos sedangkan sampah non organik dikumpulkan 

kemudian disalurkan ke TPA. 

o Air Hujan 

Air hujan ditampung dalam bak penampungan air hujan yang 

kemudian disaring dan diolah melalui water treatment. Hasil 



140 
 

pengolahan tersebut kemudian dipompa menuju roof tank yang 

digunakan untuk kebutuhan air bersih. 

o Sistem Tata Udara 

Sistem penghawaan buatan yang digunakan untuk Club House ini 

adalah sistem ac central, ac split dan ac package. Ac central 

diguanakan untuk ruangan-ruangan yang membutuhkan penghawaan 

buatan. Sedangkan ac split digunakan untuk ruangan-ruangan yang 

tidak membutuhkan penghawaan buatan yang tidak terlalu lama 

seperti kamar tidur dan kantor pengelola.  Ac package digunakan untuk 

ruangan yang tidak membutuhkan penghawaan 24 jam dan memiliki 

besaran ruang yang cukup besar seperti ballroom,  

                                             

 

 

o Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran 

Sistem penanggualangan bahaya kebakaran pada Club House ini 

meliputi: 

o Konstruksi tahan api. 

Caranya yaitu dengan pemilihan material yang tergolong fireproof 

atau tahan api misalnya beton, kaca tahan api, baja yang dilapisi 

cat tahan api, dan lain sebagainya. 

o Koridor dan jalan keluar. 

Gambar 93. AC Split 
Sumber: http://indonetwork.co.id 

Gambar 94. AC Package 
Sumber: 

http://www.omaniageneral.com/pac.aspx 
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Padakoridor dan jalan keluar, harus dilengkapi dengan tanda atau 

petunjuk yang menunjukkan arah dan lokasi dimana pintu darurat 

terletak.  

o Pintu dan tangga darurat. 

Pintu harus tahan api sekurang-kurangnya selama 2 jam. Tangga 

darurat berhubungan dengan dinding luar bangunan dan 

mempunyai pintu akses keluar gedung (orientasi pintu membuka 

keluar). Selain itu, shaft tangga darurat juga dilengkapi dengan 

smoke exhaust fan. 

Evakuasi darurat lain yang dapat digunakan adalah menggunakan 

semacam kantong peluncur (chute system) yang dapat 

ditempatkan pada ruang tangga. Sistem ini juga dapat digunakan 

untuk orang cacat. 

o Sprinkler 

Sprinkler adalah alat yang berguna untuk memadamkan api 

secara otomatis.  Sprinkle yang digunakan adalah sprinkle yang 

berisi busa atau zat kimia. 

   

 

 

o APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

Apar yang digunakan adalah Unwheeled APAR (ditempel di 

dinding, biasanya bersama kotak hydrant) agar pemakaiannya 

Gambar 95. Spreinkler 
Sumber: 

http://desainomahku.blogspot.com 
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lebih mudah. APAR diletakkan di setiap sudut ruangan kondotel di 

setiap lantai. 

 

 

o Hydrant 

Ada 2 jenis hydran yang digunakan yaitu hydrant box untuk di 

dalam bangunan dan pole hydrant yang terletak di luar bangunan. 

Hydrant box diletakkan pada koridor tiap lantai dengan jarak 35 

meter.  

 

 

o Fan untuk asap (Smoke Exhaust Fan) 

Fan berfungsi untuk mengalihkan asap keluar dari gedung. 

Dengan demikian, asap yang mengepul di dalam gedung dapat 

berkurang (setidaknya untuk proses penyelamatan) sehingga 

dapat mengantisipasi jumlah kematian karena asap. 

 

 

Gambar 97. Hydran Box 
Sumber: http://jakarta.indonetwork.net 

Gambar 96. APAR 
Sumber: http://pemadamapi.wordpress.com/product/apar-fire-

extinguisher/ 

Gambar 98. Fan untuk Asap 
Sumber: 

http://www.asia.ru/en/ProductInfo/1147608.html 
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o Alarm kebakaran 

Fungsi alarm ini adalah memberikan peringatan kepada penghuni 

ketika terjadi kebakaran. 

 

 

o Sistem Penangkal  

Sistem penangkal petir yang digunakan pada Club House ini adalah 

sisrtem elektrostatis. 

o Jaringan Telepon, Tata Suara dan Komputer 

o Jaringan Kabel Telepon 

Berfungsi untuk sistem komunikasi baik di dalam kota, luar kota 

dan international. 

o Jaringan Kabel Tata Suara 

Jaringan tata suara pada bangunan tinggi biasanya digabungkan 

dengan sistem keamanan, sistem tanda bahaya dan sistem 

pengatur waktu. Sistem tata suara juga difungsikan untuk 

keperluan panduan evakuasi, pemanggilan dan program musik. 

o Jaringan Kabel Komputer/ Data/ Multimedia 

Adanya server computer memungkinkan disajikannya pelayanan 

yang beragam dalam suatu bangunan, antara lain: untuk 

keperluan kerja dengan penggunaan computer personal (PC), 

untuk layanan jaringan lokal (LAN) dengan beberapa terminal 

dan printer, untuk telecopier dan facsimile, untuk dihubungkan 

Gambar 99. Alarm Kebakaran 
Sumber: http://www.itrademarket.com/alatpemadam 
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dengan pesawat telepon ataupun untuk pengendalian lingkungan 

dan keselamatan.  

o Sistem Pemanfaatan Teknologi 

o Kamera CCTV 

Kamera CCTV digunakan untuk memantau kemanan di dalam 

dan di luar gedung. Kamera ini terhubung dengan monitor 

pengawas.   

 

 

 

o Bio Septic 

Bio septic adalah jenis septic tank yang dapat mengubah kotoran 

manusia atau hewan menjadi biogas 

dan pupuk organik. Biogas ini dapat 

dimanfaatkan untuk mengurangi 

konsumsi bahan bakar minyak dan 

LPG.

Gambar 100. Kamera CCTV 
Sumber: http://www.poskota.co.id 

Gambar 101. Bio Septic 
Sumber: http://indonetwork.co.id/biotech_/prod/20.html 
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4.3.4. Program Lokasi dan Tapak 

4.3.4.1. Data Eksisting dan Diskripsi Tapak 
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 Data Primer Lokasi : 

Regulasi Kota 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang no 14 tahun 2011 

tentang Perencanaan Kota pada BWK III 

- Berada di Jl. Marina 

- Lebar jalan raya utama 18 meter 

- Kebisingan di area lokasi tapak sekitar 60-80db 

- Suhu siang dan malam 29,5˚C 

- Kekuatan angin max 8,7m/s, min 2,4 m/s 

- Batas-batas tapak : 

Utara   : laut Jawa 

Selatan  : kolam renang Marina 

Barat  : lahan kosong 

Timur  : lahan kosong 

- Luas tapak 6 Ha. 

- KDB 60% 

- KLB maks 1,8 (3 lantai) 

- Ketinggian bangunan 2 lantai 1,1 

- GSB 32 m 

- Mempunyai Topografi yang datar 0% 

- Merupakan daerah pesisir, dekat dengan pantai Marina 

- Utulitas yang tersedia : selokan buatan, tiang listrik, tiang 

telepon, dll lengkap. 
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4.3.4.2. Perbaikan Iklim Mikro  

Pemberian area hijau atau vegetasi terbukti dapat membantu 

memperbaiki iklim mikro. Vegetasi seperti tanaman peneduh 

memberikan pembayangan dan menghasilkan oksigen dan pemberian 

taman pasif dapat mereduksi polusi udara disekitar dan mereduksi 

suhu panas yang ada di tapak. Selain itu, vegetasi juga dapat 

membantu mengurangi udara kotor yang masuk ke dalam tapak. 

Vegetasi yang akan digunakan adalah 

¾ Pohon bambu yang ditanam pada batas tapak dengan jalan 

sebagai pereduksi kebisingan yang ada di sekitar tapak 

terutama pada persimpangan. 

¾ Penanaman ketapang sebagai peneduh pada area parkir 

outdoor 

¾ Pemberian taman pasif pada persimpangan sebagai pereduksi 

kebisingan dan polusi udara kotor 

¾ Penataan tanaman hias untuk mengarahkan sirkulasi dan 

pembatas area hijau dengan sirkulasi. 

4.3.4.3. Perbaikan Tapak/ Site Repair  

Pemberian area hijau yang difungsikan sebagai peresapan air hujan 

ke dalam tanah dan memperbaiki iklim mikro. Pemberian biopori dapat 

membantu peresapan air hujan. Peninggian leveling pada tapak 

terhadap jalan minimal 50cm digunakan untuk mencegah banjir dan 

memberikan tanah subur untuk vegetasi. Dan peninggian massa 
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bangunan juga di tekankan disini untuk merespon bangunan terhadap 

tapak. 

 

 

 

4.3.4.4. Material Penutup Tanah 

Material penutup tanah yang digunakan adalah rumput jepang dan 

grass block, rumput jepang digunakan sebagai pedestrian dan grass 

block sendiri digunakan untuk jalur kendaraan. Sehingga air hujan 

tetap dapat meresap dan mengurangi pantulan sinar matahari 

terhadap bangunan. Jenis tanaman peneduh yang digunakan 

bermacam-macam, yang berdimensi lebar dan tinggi. Dan pada 

pembatas tapak dengan jalan menggunakan pohon bambu. 

    

 

 

Gambar 102. Lubang Biopori 
Sumber: http://ahfan21.blogspot.com/2010/06/biopori-mudah-dibuat-tapi-

besar.html 

Gambar 104. Grass Block 
Sumber: 

http://www.homezooka.com/20
10/08/environmentally-friendly-

grass-block-home-trends-
decoration-gardening-design-

ideas/ 
 

Gambar 103. Rumput Jepang 
Sumber: 

http://www.aquidea.com/tips-
taman/tips-menanam-rumput/ 

 


