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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1.  Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra 

Citra yang ingin ditonjolkan dalam Pusat Workshop 

Kreasi Bambu di Ambarawa ini adalah bangunan dengan 

tujuan edukasi yang memiliki karakter arsitektur bambu yang 

kuat melalui penerapan material bambu dalam bangunan. 

Sehingga diharapkan kesan dan pesan kegiatan dalam 

Pusat Workshop Kreasi Bambu dapat terwujud dalam citra 

fungsi dan citra visual pada bangunan yang menyampaikan 

fungsi dan kesan positif saat pengguna berada di sekitar 

atau di dalam bangunan. Citra Kesan arsitektural akan 

muncul dari fisik bangunan dengan penggunaan material 

bambu, karakter arsitektur lokal, pembudidayaan bambu, 

penggunaan udara dan cahaya alami. 

4.1.2. Aspek Fungsi 

Pusat Workshop Kreasi Bambu memiliki fungsi utama 

sebagai bangunan pusat edukasi workshop kreasi bambu 

yang melakukan pembelajaran secara langsung. Selain 

workshop, Pusat Workshop Kreasi Bambu juga menawarkan 

tempat untuk berkumpulnya komunitas penggiat bambu pada 
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aula workshop dan ruang pameran untuk mengadakan 

pameran kreasi bambu. Penyampaian kegiatan workshop 

juga ditunjang fasilitas seperti ruang produksi bambu hingga 

laboratorium penelitian sehingga lebih mudah dipahami oleh 

peserta workshop. 

4.1.3. Aspek Teknologi 

Teknologi yang digunakan dalam Pusat Workshop 

Kreasi Bambu digunakan untuk menunjang fasilitas dan 

kebutuhan bangunan yaitu berupa biofilter anaerob and 

aerob water treatment dan CCTV untuk memberikan rasa 

aman dan nyaman dalam berkegiatan. 

 

4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, 

Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

a. Tujuan Umum 

Pusat Workshop Kreasi Bambu di Ambarawa memiliki tujuan 

umum yaitu : 

 Memberikan edukasi non formal berupa workshop 

bambu. 

 Menjadi tempat sarana edukasi sekaligus wisata. 

 Menjadi tempat penggiat bambu saling berkumpul 

dan berdiskusi. 
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b. Tujuan Terhadap Arsitektur 

 Memberikan contoh nyata penggunaan material 

bambu dengan upaya mendorong bangunan 

arsitektur bambu. 

 Memberi contoh bangunan arsitektur bambu yang 

dapat digunakan sebagai tempat pembelajaran dan 

penelitian pelaku arsitektural. 

c. Tujuan Terhadap Lingkungan 

 Meningkatkan wisata edukasi yang ada di 

Kabupaten Semarang terutama di Ambarawa. 

 Meningkatkan citra budaya melalui bangunan yang 

memanfaatkan dan mengkonservasi alam. 

 Melestarikan dan membudidayakan tanaman bambu 

di Ambarawa. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

Beberapa faktor penentu yang mempengaruhi 

perancangan Pusat Workshop Kreasi Bambu adalah : 

 Aktivitas 

Setiap aktivitas yang akan dilakukan dan 

dipelajari dalam workshop menentukan pelaku, 

sirkulasi dan fasilitas yang dibutuhkan. 

 

 



192 
 

 Pelaku 

Setiap pelaku membutuhkan ruang untuk 

melakukan kegiatan yang menentukan sirkulasi dan 

tatanan ruang yang akan dirancang. 

 Jadwal kegiatan 

Jadwal kegiatan mempengaruhi respon 

bangunan terhadap siang dan malam serta 

mempengaruhi kebutuhan parkir untuk pelaku. 

 Persyaratan ruang 

Persyaratan ruang yang perlu di penuhi guna 

mengoptimalkan pencahayaan, penghawaan dan 

beberapa aspek lainnya untuk menunjang 

kenyamanan dan kebutuhan penggunanya. 

 Kondisi, potensi dan kendala pada tapak 

Kondisi tapak mempengaruhi perancangan 

untuk menonjolkan dan memanfaatkan potensi tapak 

yang ada serta menyelesaikan kedala pada tapak. 

 Tema perancangan 

Tema perancangan yang digunakan untuk 

penekanan desain akan mempengaruhi karakter 

bangunan dan kawasan dalam memberikan citra 

arsitektural bambu. 
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4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

Faktor persyaratan perancangan Pusat Workshop 

Kreasi Bambu terdiri dari persyaratan arsitektur, bangunan 

dan konteks lingkungan. 

a. Persyaratan Arsitektur 

 Bangunan harus memberikan citra fungsi bangunan 

sebagai pusat workshop kreasi bambu. 

 Bangunan memiliki sirkulasi outdoor dan indoor yang 

saling berhubungan. 

 Bangunan memiliki citra kebudayaan setempat 

secara umum dan kontekstual. 

 Bangunan menerapkan tema desain sehingga dapat 

dinikmati antara fungsi kegiatan dan arsitektur 

bangunannya. 

b. Persyaratan Bangunan 

 Bangunan memiliki struktur yang kuat dan sesuai 

dengan kebutuhan ruang yang diperlukan. 

 Memiliki penataan sirkulasi yang baik. 

 Pencahayaan dan penghawaan alami diterapkan 

pada bangunan sebagai upaya pengurangan 

konsumsi energi. 

 Landscape area sebagai area ruang terbuka hijau. 
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c. Persyaratan Konteks Lingkungan 

 Pemanfaatan bambu sebagai material penyusun 

bangunan dan membudidayakannya untuk 

konservasi alam. 

 Pengolahan limbah padat dan cair agar tidak 

mengganggu lingkungan. 

 Berada di tempat yang strategis dan memiliki 

aksesbilitas kendaraan yang memadai. 

 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan dan Fasilitas 

Kegiatan pada Pusat Workshop Kreasi Bambu 

dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu : 
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Tabel4.1 PengelompokanKegiatanUtama 
Sumber :Analisis pribadi, 2017 
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Tabel4.2 PengelompokanKegiatanPenunjang 
Sumber :Analisis pribadi, 2017 
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Tabel 4.3PengelompokanKegiatanPengelola 
Sumber :Analisis pribadi, 2017 

 

 

Tabel4.4 PengelompokanKegiatanService 
Sumber :Analisis pribadi, 2017 

 
 

Program Besaran Ruang 

 
 

Tabel 4.5 Kebutuhan Luas Bangunan 
Sumber :Analisis pribadi, 2017 

Kelompok Area Total Luasan

Area Utama 623,1 m2

Area Penunjang 1.205,41 m2

Area Pengelola 266,61 m2

Area Service 310,7 m2

Total 2.405,82 m2

Sirkulasi 50% 1.202,91 m2

TOTAL 3.608,73 m2
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KDB : 40% 

KDH : 60% 

KLB : 1,6 maksimal 4 lantai 

Garis Sempadan sungai : 10 meter 

GSB : 15 meter ( diperhitungkan dari as jalan) 

 Luas kebutuhan tapak 

(Luas total bangunan / KLB) + luas area parkir 

(3.608,73 m2 / 1,6) + 1.750 m2 

2.255,46 m2 + 1.750 m2 

4.005,46 m2 

 Luas lantai dasar 

KDB 60% x luas kebutuhan tapak 

40% x 4.005,46 m2 

1.602,184 m2 

 Luas ruang terbuka 

Luas kebutuhan tapak – luas lantai dasar 

4.005,46 m2 – 1.602,184 m2 

2.403,276 m2 

 Luas ruang terbuka hijau 

KDH 60% x luas ruang terbuka 

60% x 2.403,276 m2 

1.441,97 m2 
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4.3.2. Program Sistem Struktur 

Prinsip Struktur Struktur Rangka 

Pondasi Pondasi setempat 

Plat Lantai Plat lantai dengan penutup lantai 

anyaman bambu / papan bambu 

Kolom dan Balok Bambu 

Dinding Pelingkup 

Bangunan 
Dinding pelupuh bambu 

Atap Konstruksi atap tradisional 

Penutup Atap Rumbia / daun bambu 

 
Tabel 4.6 Program Sistem Struktur 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 
 

4.3.3. Program Sistem Utilitas 

Sistem Utilitas Keterangan 

Pencahayaan Pencahayaan menggunakan sistem 

pencahayaan alami dengan 

memanfaatkan bukaan pada bangunan 

dan dengan bantuan cahaya buaan 

dengan lampu LED. 

Penghawaan Penghawaan menggunakan sistem 

penghawaan alami dengan 

memanfaatkan angin masuk melalui 

bukaan pada bangunan dan kipas 
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angin untuk menggerakkan udara 

dalam ruangan agar terasa lebih sejuk. 

Air bersih Air bersih menggunakan sumber air 

bersih PDAM yang ditampung pada 

bak penampungan kemudian 

disalurkan dengan sistem down-feed. 

Air kotor Pengolahan air kotor terbagi 2 : 

Limbah hasil BAB/BAK disalurkan ke 

septictank 

Limbah cair biasa dan khusus 

menggunakan water treatment. 

Listrik Listrik mengunakan daya utama 

pembangkit listrik milik pemerintah dan 

daya cadangan menggunakan genset. 

Kebakaran Penanggulangan bahaya kebakaran 

menggunakan fire exthinguisher. 

Pembuangan 

sampah 

Pengolahan sampah organik 

digunakan sebagai kompos untuk 

kebun budidaya. 

Penggunaan sampah anorganik dan 

sampah berbahaya langsung dibuang 

ke TPA. 
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Sirkulasi vertikal Sirkulasi vertikal menggunakan ramp 

yang sekaligus dapat digunakan 

penyandang disabilities. 

 
Tabel 4.7 Program Sistem Utilitas 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 
 

4.3.4. Program Sistem Teknologi 

Pemanfaatan sistem teknologi pada bangunan Pusat 

Workshop Kreasi Bambu ada 2, yaitu : 

 Biofilter Water Treatment 

Pemanfaatan biofilter water treatment adalah 

untuk mengolah limbah yang akan digunakan 

kembali atau dibuang ke saluran pembuangan 

dengan syarat tidak boleh mengandung bahan kimia 

apapun. 

 CCTV 

Pemanfaatan CCTV untuk mengawasi baik 

indoor maupun outdoor seluruh kawasan Pusat 

Workshop Kreasi Bambu untuk memperhatikan 

kemanan dan ketertiban kegiatan  dan dapat diawasi 

melalui gadget dengan koneksi internet. 

4.4. Program Lokasi dan Tapak 

Lokasi : Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, 

Kabupaten Semarang. 
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Potensi Kelurahan Lodoyong : 

 Aksesbilitas mudah dan memadahi karena berada di 

Jalan Lingkar Kota Ambarawa yang memiliki 

aksesbilitas langsung ke Kota Magelang, Kota 

Salatiga dan Kota Semarang. 

 Merupakan area fasilitas umum berupa wisata, 

pendidikan, kesehatan dan lainnya sehingga 

mempermudah akomodasi dan didukung oleh 

fasilitas umum sekitar. 

Kendala Kelurahan Lodoyong : 

 Tingkat keramaian, polusi udara dan kebisingan 

yang cukup tinggi. 

 Memiliki kontur yang tidak sama pada keseluruhan 

area sehingga menyulitkan aksesbilitas pejalan kaki 

dan sepeda. 

Profil Kelurahan Lodoyong : 

 Luas wilayah : 113,20 Ha. 

 Memiliki beberapa fasilitas berupa RSUD Ambarawa, 

Poliklinik Kesehatan Desa dan Pasar Warung 

Lanang. 

 Kelurahan Lodoyong berbatasan dengan : 

Barat  : Desa Panjang 

Timur : Desan Kupang 
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Selatan : Desa Pojoksari 

Utara  : Desa Kranggan 

 Kelurahan Lodoyong terdiri dari 6 RW dan 37 RT. 

 Kondisi jalan : aspal dan paving dapat dilalui 

kendaraan roda 2 dan 4. 

 

Gambar 4.1 Alternatif Tapak I 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

 

Batar-batas tapak : 

 Utara : Jalan Jendral M. Sarbini 

 Selatan : Jalan lingkungan 

 Barat  : Jalan Jendral M. Sarbini 

 Timur : sungai 

Aksesbilitas : jalan Jendral M. Sarbini 

Lebar jalan  : 30 meter (2 arah) 

KDB   : 40 % 

KDH   : 60% 

GSB   : 10 meter 
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ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Beriklim tropis 

Suhu udara 24-30oC 

Curah hujan 800 mm/th 

Topografi Sebagian besar tanah rawa dan sawah yangmemiliki 

kemiringan 0-4% 

Vegetasi Berpotensi untuk ditanami tanaman bambu 

Potensi Sumber Air Sumber air berasal dari PDAM 

Arah Angin Dominan arah Barat laut → Tenggara 

Keadaan Lingkungan Tapak merupakan tanah bervegetasi beragam di 

jalan arteri primer (Jalan Jendral M. Sarbini) 

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan Pemerintah Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang tahun 

2011-2031 

Regulasi KDB : 40% 

KLB : 1,6 

GSB Jalan Jendral M. Sarbini 15 meter 

GSB jalan lingkungan : 5 meter 

Fungsi dan Hirarki Fasilitas umum : perdagangan, jasa, pendidikan, 

kesehatan, peribadatan dan pelayanan umum. 
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ASPEK AMENITAS ALAMI 

View View from site : permukiman penduduk, jalan raya, 

sawah dan gunung 

View to site : tanah dengan vegetasi bambu dan 

tanaman lainnya. 

Topografi Relatif datar dengan kemiringan 0-4% 

Air Curah hujan 800 mm/th 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota/Kawasan Akses jalan utama Jalan Jendral M. Sarbini yang 

merupakan jalan lingkar ambarawa. 

Terdapat jaringan listrik dan telepon. 

Tidak ada jaringan drainase dan sampah. 

Citra Arsitektural Bangunan sekitar tapak dominan arsitektur 

tradisional. 

 

Tabel 4.8 Analisis Kekuatan dan Amenitas Eksisting Tapak 
Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


