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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra 

Pencitraan arsitektural pada bangunan SMM ini harus 

dapat menunjukkan fungsinya sebagai fasilitas pendidikan 

jenjang menengah yang memberikan edukasi dibidang musik 

orchestra. Pencitraan secara arsitektural dapat dilihat dari 

bentuk bangunan new-brutalist yang ekspresif sesuai dengan 

fungsi bangunan yang aktifitas di dalamnya bermain musik. 

4.1.2. Aspek Fungsi 

Fungsi bangunan merupakan bangunan pendidikan yang 

dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dengan 

merancang sekolah sesuai dengan fungsinya sehingga tidak 

ada pihak yang dirugikan. 

4.1.3. Aspek Teknologi 

Teknologi yang digunakan adalah teknologi yang mampu 

mendukung aktifitas dalam bangunan agar terjaga 

keseimbangan antara teknologi dan ilmu pengetahuan. 
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4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Perancangan Persyaratan 

A. Persyaratan Arsitektur 

1. Adanya pembagian ruang berdasarkan kelompok aktifitas 

2. Standart bangunan pendidikan harus terpenuhi 

3. Regulasi untuk perancangan bangunan harus terpenuhi 

B. Persyaratan Bangunan 

1. Bangunan SMM dibangun di kawasan BWK VI Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang sesuai dengan rencana tata 

ruang kota 

2. Penerapan sistem akustik yang ideal bagi ruang kelas 

praktik, studio musik dan auditorium 

3. Bangunan menggunakan struktur yang sesuai dengan 

lingkungan 

C. Persyaratan Konteks Lingkungan 

1. Bangunan harus memenuhi aturan luas lahan yang boleh 

dibangun dan tidak melanggar RTH 

2. Pembangunan SMM memperhatikan lingkungan sekitar 
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4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan 

A. Program Ruang 

1. Siswa   : 465/ hari kerja 

2. Guru   : 30/ hari kerja 

3. Pengelola dan staf : 46 orang/ hari kerja 

4. Pengunjung  : 538 orang/ acara pertunjukan 

a. Kebutuhan ruang 

1) Siswa 

Tempat parkir, kelas teori, kelas praktik ensamble, 

ruang studio, teater, ruang loker, sarana olahraga, 

perpustakaan, toilet. 

2) Guru 

Tempat parkir, kantor guru, ruang rapat, ruang kelas 

teori, ruang kelas praktik, toilet. 

3) Pengelola dan staf 

Tempat parkir, ruang tamu, ruang kerja, pantry, lobby, 

toilet. 

4) Unit penunjang 

Parkir, koperasi, ruang cuci, gudang, toilet, UKS, 

ruang transit, ruang teater. 

5) Unit servis 

Parkir, gudang, kios kantin, dapur, pos jaga, toilet. 
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b. Sifat ruang 

1) Publik 

Parkir, ruang komunal dan sarana olahraga. 

2) Semi publik 

Ruang kelas teori, ruang kelas praktik, auditorium, 

ruang tamu, ruang guru, lobby kantor pengelola. 

3) Privat 

Ruang CCTV, pos keamanan, ruang rapat, ruang 

pengelola, ruang studio rekaman. 

4) Servis 

Teori, pantry, ruang MEE. 

B. Program Besaran Ruang 

Tabel 56. Program Besaran Ruang 

NAMA RUANG 
JUMLAH LUASAN 

(m2) 

Area pendidikan 4368.6 

Area pengelola 463.2 

Area audit besar 1926.54 

Area kantin dan 
penunjang 

589.8 

Area servis 34.632 

Area utilitas 163.8 

Area parkir 4007.5 

Area ruang luar 904 

TOTAL LUAS 12458.072 
 (Sumber: Analisis Pribadi) 
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C. Studi Kebutuhan Luas Lahan 

1. Luas lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan SMM 

berdasarkan KLB pada BWK VI Kota Semarang 

sebesar 1.6 (maksimal 4 lantai) adalah: 

Luas lahan: 6288.81 m2 

2. Luas lantai dasar bangunan SMM berdasarkan KDB 

pada BWK VI Kota Semarang sebesar 40% adalah: 

Luas lantai dasar: 251.5524 m2 

3. Luas ruang terbuka: 6037.2576 m2 

4. Ruang terbuka hijau: 2414.90304m2 

4.3.2. Program Sistem Struktur dan Enclosure 

A. Sistem Struktur 

1. Struktur bagian bawah menggunakan pondasi batu kali 

untuk bangunan yang tidak bertingkat, sedangkan 

penggunaan foot plate untuk bangunan yang berlantai 

dua atau lebih. 

2. Struktur bagian tengah menggunakan konstruksi beton 

bertulang dan baja. 

3. Struktur atas menggunakan konstruksi baja, konstruksi 

baja ringan, konstruksi atap folded plate dan konstruksi 

beton bertulang. 
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B. Sistem Enclosure 

1. Dinding menggunakan batu bata dan partisi kaca. Pada 

ruang yang membutuhkan akustik yang baik, digunakan 

pelapis dinding glasswool, gypsum board dan karpet. 

2. Penutup lantai menggunakan keramik dan karpet lantai. 

3. Penutup langit-langit menggunakan gypsum board, pada 

ruang akustik diberi langit-langit akustik. 

4. Pelingkup luar menggunakan GRC dan bata ekspos. 

5. Penutup bangunan menggunakan atap bitumen, cor dak 

beton, roof glass, polycarbonate dan folded plate. 

C. Sistem Pencahayaan 

1. Pencahayaan alami : bukaan dinding (jendela, pintu,  

 glass block) dan skylight. 

2. Pencahayaan buatan : lampu SL, lampu TL, lampu  

 halogen dan lampu LED. 

D. Sistem Penghawaan 

1. Penghawaan alami : bukaan lubang dinding (roster)  

 dan sistem cross ventilation. 

2. Penghawaan buatan : AC Split Unit, exhaust fan dan  

 AC Central untuk auditorium. 
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E. Sistem Utilitas 

1. Sistem distribusi air bersih : menggunakan air dari  

 PDAM dengan sistem   

 down feed. 

2. Sistem pengelolaan limbah : 

a. Pengelolaan air hujan menggunakan rain water 

harvesting. 

b. Pengelolaan limbah cair dialirkan ke saluran kota. 

c. Pengelolaan limbah padat dialirkan ke septic tank. 

3. Sistem pengolahan sampah : lubang biopori, shaft 

  sampah untuk dibuang ke 

  TPA dan daur ulang. 

4. Sistem telekomunikasi : Menggunakan jaringan 

 tata suara yang ter-  

 integrasi dan 

 jaringan telepon kabel. 

5. Sistem kelistrikan  : Sumber dari PLN dan  

 genset untuk keadaan     

 darurat. 
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6. Sistem penanggulangan kebakaran : 

a. Penanggulangan pasif dengan pemilihan material 

bangunan tahan api, smoke detector, sprinkler, pintu 

darurat dan tangga darurat. 

b. Penanggulangan aktif dengan penyediaan APAR dan 

hydrant di dalam bangunan. 

7. Sistem transportasi vertikal : lift, ramp untuk umum dan 

  orang difabel dan tangga. 

8. Sistem keamanan  : satpam dan CCTV. 

9. Sistem penangkal petir : penangkal petir untuk 

  auditorium dengan sistem 

  konvensional. 
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4.4. Program Lokasi dan Tapak 

 
Gambar 107. Tapak Terpilih 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 
 

 
 

 
Gambar 108. Situasi Lingkungan Sekitar Tapak 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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 Lokasi tapak berada di BWK VI blok 2.1 Kota Semarang 

Batas Tapak: 

Utara  : lahan kosong 

Barat  : ruko, pertokoan 

Timur  : lahan kosong 

Selatan  : bangunan kantor 

Luas  : 1.53 ha 

Eksisting : kantor dan pertokoan 

GSB  : 29 meter 

DATA TAPAK: 

Tapak berada di Jl. Kedungmundu Raya  

Merupakan jalan arteri sekunder dengan lebar 16 meter, dapat dilalui 

oleh 4 mobil dari 2 arah 

Letak strategis karena berada di keramaian kota dan terdapat fasilitas 

umum seperti: ATM, SPBU, masjid dan banyak pertokoan. 

 

 

 

 

 

 

 


