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BAB IV  

PROGRAM ARSITEKTUR  

 

4.1  Konsep Program 

4.1.1  Aspek Citra Arsitektural 

Citra yang ingin diciptakan pada proyek “Galeri ilmu pengetahuan 

dan teknologi di kota Semarang” ini adalah sebuah bangunan wisata 

yang berbasis edukasi yang memiliki karakter Architecture High 

Tech. Hal ini mewakili teknologi yang selalu berkembang dari waktu 

ke waktu. Sedangkan untuk interior memiliki karakter playful. 

Citra arsitektural yang ingin disampaikan pada desain bangunan 

ini adalah penciptaan suasana interior ruang pameran yang dibuat 

playful dan memanfaatkan teknologi terbaru sebagai alat 

penyampaian informasi dan pembelajaran yang lebih interaktif. 

Penerapan konsep ini dapat diaplikasikan pada lantai, dinding, 

plafond dan furniture. Sedangkan wujud fisik dari bangunan harus 

menunjukan sebagai bangunan dengan fungsi sains dan teknologi 

seperti bentuk yang dinamis dan futuristik, terkait dengan teknologi 

yang semakin berkembang. Juga pendekatan konsep arsitektur high 

tech yang akan diterapkan dalam desain ini dapat menguatkan 

identitas bangunan sebagai bangunan modern dengan teknologi 

terkini. 
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4.1.2  Aspek Fungsi  

Dalam aspek fungsi galeri ilmu pengetahuan dan teknologi ini 

memiliki fungsi utama sebagai penunjang fasilitas pendidikan yang 

berfokus pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dari segi 

sains, matematika, energi, antariksa, lingkungan dan lain-lain. 

Penyampaian informasi melalui peragaan alat secara langsung yang 

interaktif dan informatif dan juga untuk mendukung suasana yang 

nyaman maka perlu adanya penciptaan suasana interior yang playful 

dan berbeda pada setiap wahana. 

Selain melalui peragaan langsung pengunjung juga diajak 

menyaksikan pertunjukan film pendek yang terkait dengan bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan metode ini masyarakat 

akan lebih tertarik belajar mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi 

lebih dalam. 

4.1.3  Aspek Teknologi 

Penggunaan teknologi pada bangunan ini berguna untuk 

menunjang fasilitas utama yaitu, LED display, virtual touchscreaan, 

touchscreen public information, dan juga proyektor pada teater. 

Selain itu untuk menerapkan style Architecture High Tech dengan 

penggunaan teknologi solar photovoltaic, rainwater harvesting dan 

juga pemilihan material yang mewujudkan citra bangunan 

Architecture High Tech. 
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4.2  Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan  

Galeri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ini dibangun sebagai 

sarana wisata/ rekreasi yang menunjang kegiatan pendidikan yang 

ada di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan tujuan sebagai berikut: 

· Menciptakan sebuah tempat wisata yang bersifat pendidikan 

(edutaiment) dan menghibur dengan keunggulan teknologi yang 

terbaru dan dengan fasilitas lebih lengkap. 

· Meningkatkan minat generasi muda terhadap pembelajaran 

tentang ilmu sains dasar maupun lebih lanjut. 

· Ikut mendukung program pemerintah, yakni tersedianya satu 

science park di setiap provinsi di Indonesia. 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Berikut adalah beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses 

perancangan galeri ilmu pengetahuan dan teknologi ini, antara lain : 

· Faktor pelaku 

Pelaku pada bangunan ini mempengaruhi pola sirkulasi dan 

tatanan ruang yang direncanakan. 

· Faktor aktivitas 

Aktivitas pada bangunan ini dipengaruhi pada jadwal 

operasional bangunan yang direncanakan, selain itu juga pada 

pengelompokkan aktivitas indoor maupun outdoor. 
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· Faktor lingkungan 

Kondisi lingkungan baik dari keadaan tapak, ketersediaan 

sarana dan prasarana, serta fungsi bangunan disekitar tapak. 

Maka desain yang diharapkan dapat berpengaruh positif bagi 

lingkungan sekitarnya. 

· Persyaratan desain 

Persyaratan desain seperti ruang-ruang khusus yang perlu 

diperhatikan agar ruang yang tercipta dapat sesuai dengan 

fungsinya dan berfungsi dengan baik. Persyaratan ini diperoleh 

dari studi literatur dan analisis proyek sejenis serta regulasi 

yang sudah ditentukan. 

· Kenyamanan, keselamatan dan keamanan 

Pentingnya penerapan sistem keselamatan dan keamanan 

bangunan seperti menyediakan APAR, sprinkle, smoke 

detector, hydrant box , jalur evakuasi, serta jalur mobil 

pemadam kebakaran. Selain itu penyediaan CCTV sebagai 

sistem keamanan bangunan. 

· Faktor regulasi dan standar 

Dalam merancang proyek ini juga perlu dipertimbangkan 

peraturan daerah yang ada seperti KDB, KLB, GSB dan lain 

sebagainya 
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4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

a. Persyaratan Arsitektural 

· Fasilitas bangunan yang dapat mengakomodasi seluruh 

aktifitas didalamnya. 

· Pembentukan ruang indoor maupun outdoor yang disesuaikan 

dengan kebutuhan, sehingga aktifitas dan sirkulasi dapat 

berjalan dengan baik. 

· Tatanan ruang yang memberikan kenyamanan dan juga 

keamanan bagi kegiatan penggunanya. 

· Penggunaan bahan bangunan yang aman dan ramah 

lingkungan. 

· Bentuk bangunan yang menunjukan identitas sesuai fungsinya 

yaitu wahana ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Persyaratan Bangunan 

· Percancangan sistem struktur disesuaikan dengan fungsi dan 

jenis ruang, utilitas dan lain-lain. 

· Memperhatikan beberapa desain ruang yang memerlukan 

kebutuhan pencahayan alami dan penyerap kebisingan. 

· Pemilihan mutu kualitas bahan bangunan yang sesuai dengan 

standar agar keamanan bangunan terjaga. 

· Pengaturan jaringan sistem utilitas bangunan dan letaknya 

yang harus direncanakan dengan baik agar mudah 

perawatannya. 
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c. Persyaratan Lingkungan 

· Pembangunan ini harus dapat memperhatikan potensi maupun 

kendala permasalahan yang ada didalam tapak.  

· Lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana 

Wilayah (RTRW) kota Semarang.  

· Lokasi pada lingkungan yang strategis sehingga mudah dicapai 

dengan berbagai moda transportasi. 

· Memiliki jaringan utilitas dan infrastruktur kota yang memadai  

· Diharapkan dapat memberikan nilai lebih wilayah yang 

ditempati bangunan ini. 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

Kelompok aktivitas pada galeri ilmu pengetahuan dan teknologi ini 

dibagi menjadi 4 kriteria yaitu :  

- Kelompok aktivitas kegiatan utama 

- Kelompok aktivitas kegiatan penunjang 

- Kelompok aktivitas kegiatan pengelola  

- Kelompok aktivitas kegiatan pelayanan 

Detail kelompok aktivitas dapat dilihat pada tabel 3.1, tabel 3.2, tabel 

3.3, dan tabel 3.4 halaman 46-48  

4.3.2 Program Besaran Ruang 

Berikut adalah hasil dari analisis besaran ruang dikelompokkan 

berdasarkan fasilitas ada pada tabel 4.1 : 
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Tabel 4. 1 Analisis besaran kelompok kegiatan 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

Kelompok kegiatan Luas (m2) 

Fasilitas utama 5.604,7 m2 
Fasilitas penunjang 1.183,5 m2 
Fasilitas pengelola 432,2 m2 
Fasilitas pelayanan 960,3 m2 
Fasilitas mekanikal elektrikal 373,8 m2 

Luas bangunan 8.554,61 m2 
Sirkulasi antar ruang 10% 855,461 m2 

Luas total bangunan 9.410,08 m2  
~ dibulatkan 9.400 m2 

 
a. Regulasi Semarang Barat (BWK III) 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60 % 

Koefisien Luas Bangunan (KLB) maksimum 1,8 (3 lantai) 

b. Luas Kebutuhan Tapak 

= Luas Total Bangunan : KLB 

= 9.400 m2 : 1,2 

= 7.833,3 m2 

c. Luas Lantai Dasar 

= KDB 60% x Luas kebutuhan tapak 

= 60% x 7.833,3 m2 

= 4.700 m2 

d. Tinggi bangunan 

= Luas total : lantai dasar 

= 9.400 m2 : 4.700 m2 

= 2 lantai 
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e. Luas Ruang Terbuka 

= Luas kebutuhan tapak – Luas lantai dasar 

= 7.833,3 m2 – 4.700 m2 

= 3.133,3 m2 

f. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= 40% x Luas ruang terbuka 

= 40% x 3.133,3 m2 

= 1.253,3 m2 

g. Luas Kebutuhan total yang dibutuhkan 

= Luas kebutuhan parkir + Luas lahan 

= 5.938 m2 + 7.833,3 m2 

= 13.771,3 m2 ~ dibulatkan 13.700 m2 

4.3.3 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

Berikut adalah program dalam pemilihan jenis sistem struktur dan 

enclosure ada pada tabel 4.2 

Tabel 4. 2 Program sistem struktur & enclosure 
Sumber : dokumen pribadi, 2017 

Sistem 
Struktur  Alternatif Terpilih 

Struktur 
pondasi 

Alternatif berupa pondasi sumuran atau pondasi tiang 
pancang. Alasan pemilihan pondasi ini kareana proyek ini 
termasuk dalam bentang lebar, sehingga menahan beban yang 
cukup berat dari atap. Selain proyek ini direncanakan memiliki 2 
lantai merupakan kategori low-rise building. Sedangkan pada 
ruang yang hanya terlingkup 1 lantai menggunakan pondasi 
batu kali. 

Struktur 
dinding 

Struktur untuk atas bangunan menggunakan struktur rangka 
dengan sistem kolom dan balok dengan material beton 
bertulang. Karena sistem ini memiliki kekakuan yang baik untuk 
struktur bangunan publik dan juga fleksibel dalam penataan 
ruang didalam bangunan. 

Struktur 
plat lantai 

Struktur untuk plat lantai menggunakan plat lantai bondek 
karena lebih efisien dalam penggunaan volume beton. 
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Struktur 
atap 

Struktur atap menggunakan sistem struktur Space Frame 
karena bangunan ini mencerminkan style Architecture High 
Tech. 

Sistem 
Enclosure Alternatif Terpilih 

Penutup 
lantai 

Jenis penutup lantai yang akan digunakan adalah karpet pada 
area teater, lantai granit pada area lobby, waiting area, 
sedangkan pada galeri pameran utama menggunakan floor 
harderner dan rumput sintetis, dan untuk ruang lainnya 
menggunakan keramik. 

Penutup 
dinding 

Jenis penutup dinding utama menggunakan bata ringan, 
sedangkan untuk partisi menggunakan kalsiboard. Kaca dan 
juga ACP dikombinasikan untuk eksterior bangunan. Selain itu 
kaca juga dapat digunakan sebagai partisi dengan tingkat 
privasi rendah. 

Penutup 
plafond 

Pada ruang publik yang umum plafond menggunakan 
gypsumboard karena dapat dibentuk sebagai unsur estetis. 

Penutup 
atap 

Penutup atap utama adalah bitumen selulose karena fleksibel 
terhadap bentuk atap, sedangkan untuk area bangunan 1 lantai 
menggunakan dak beton. 

4.3.4 Program Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

A. Sistem Pencahayaan 

a. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami pada bangunan ini direncanakan 

menggunakan kaca, jendela, partisi kaca, serta glassblock 

sebagai jalur masuknya cahaya pada siang hari. Selain itu 

orientasi bangunan juga berpengaruh untuk memasukkan 

cahaya tanpa memasukkan radiasi panas kedalam bangunan. 

b. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan pada ruang yang tidak tercover oleh 

pencahayaan alami menggunakan lampu LED karena lebih 

hemat energi. Pada ruang pameran menggunakan lampu 

halogen karena memfokuskan obyek alat peraga. Teknik 

pencahayaan yang digunakan pada ruang-ruang umum adalah 

downlight, sedangkan pada ruang galeri adalah spotlight. 
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B. Sistem Penghawaan 

a. Penghawaan alami 

Penghawaan alami pada bangunan ini bekerja dengan 

menyesuaikan letak bukaan terhadap arah dominasi angin agar 

udara dapat masuk secara optimal kedalam ruang. Udara 

dimasukkan melalui bukaan rooster dan jendela. 

b. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan pada fungsi utama bangunan 

menggunakan Central AC (Water cooled chiler) karena memiliki 

efisiensi yang lebih tinggi. 

Pada ruang yang memerlukan pengkondisian khusus 

menggunakan AC split pada setiap ruangannya. Sedangkan 

untuk beberapa ruang di area servis agar sirkulasi udara lancar 

dipasang exhaust fan. 

4.3.5 Program Sistem Utilitas 

A. Sistem Distribusi Air Bersih 

Penggunaan jenis sistem distribusi air bersih yang dipilih adalah 

sistem down feed. Karena sistem ini memanfaatkan gravitasi, dan 

terkadang dibantu pompa agar distribusi lebih lancar. Penjelasan 

sistem down feed ada pada bagan 4.1 dibawah ini : 
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Bagan 4. 1 Skema sistem downfeed 
Sumber : Analisis pribadi, 2017 

Kebutuhan air bersih pada bangunan ini diasumsikan sebagai 

gedung serbaguna, karena berdasarkan fungsi yang bermacam-

macam : 

Tabel 4. 3 Standar kebutuhan air bersih 
Sumber : SNI-03-7065-2005-plambing 

Penggunaan gedung Pemakaian 
air Satuan 

Rumah tinggal 120 Liter/penghuni/hari 
Rumah susun 100 Liter/penghuni/hari 
Asrama 120 Liter/penghuni/hari 
Rumah sakit 500 Liter/tempat tidur pasien/hari 
Sekolah dasar 40 Liter/siswa/hari 
SLTP 50 Liter/siswa/hari 
SMU/ SMK dan lebih tinggi 80 Liter/siswa/hari 
Ruko/ Rukan 100 Liter/penghuni dan pegawai/hari 
Kantor/ Pabrik 50 Liter/pegawai/hari 
Toserba, toko pengecer 5 Liter/m2 
Restoran 15 Liter/kursi 
Hotel berbintang 250 Liter/tempat tidur/hari 
Hotel melati/ penginapan 250 Liter/tempat tidur/hari 
Gd. Pertunjukan, bioskop 10 Liter/kursi 
Gd. Serba Guna 25 Liter/kursi 
Stasiun, terminal 3 Liter/penumpang tiba dan pergi 

Peribadatan 5 Liter/orang (belum dengan air 
wudhu) 

Berdasarkan data diatas, maka kebutuhan air bersih untuk gedung 

serbaguna dalam satu hari adalah 25 liter/kursi. Sedangkan 
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pengunjung total adalah 1051 orang perhari. Kemudian kebutuhan 

untuk pengelola diasumsikan pada kebutuhan air bersih untuk 

sebuah kantor dalam satu hari adalah 50 liter/pegawai. Jumlah dari 

pengelola adalah 160 orang. Dari data tersebut dapat dilakukan 

analisis kebutuhan air sebagai berikut : 

Q = n x kebutuhan air per hari 

Keterangan : 

Q = Kebutuhan air bersih rata-rata per hari (liter/ hari) 

n = Jumlah pengunjung dalam satu hari 

Perhitungan : 

Qtotal = Q pengunjung + Q pengelola 

Qtotal = (1051 orang x 25 liter) + (160 orang x 50 liter) 

Qtotal = 34.275 liter / hari 

Kemudian diasumsikan kebutuhan tambahan air sebesar 30% untuk 

mengatasi kebakaran, hal-hal kebocoran dan lain-lain dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

Qd = 30% x Q 

Keterangan : 

Qd = Kebutuhan tambahan air 

Q  = Kebutuhan air bersih rata-rata per hari 

Perhitungan :  

Qd = 30% x Q 

Qd = 30% x 34.275 

Qd = 10.282,5 liter / hari 
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Jadi total kebutuhan air bersih seluruhnya adalah 34.275 + 10.282,5 

= 36.557,5 liter / hari 

B. Sistem Pengolahan Limbah 

Sistem pengolahan limbah yang dipilih adalah menggunakan 

sistem two pipe. Karena sistem ini memisahkan pembuangan limbah 

antara kotoran padat dan cair, sehingga limbah dapat dikontrol untuk 

pengolahan selanjutnya 

a. Limbah Cair (Grey Water) 

Sistem pengolahan limbah cair  ini menggunakan sistem bio 

filtration yang kemudian dapat digunakan sebagai menyiram 

tanaman. Kemudian untuk sisa air yang mengendap pada bio 

filtration langsung dibuang ke saluran kota. Skema pengolahan 

limbah cair ini dijelaskan pada bagan 4.2 berikut ini 

 

Bagan 4. 2 Skema pengolahan limbah cair grey water 
Sumber : Analisis pribadi,2017 

b. Air Hujan 

Limbah air hujan yang jatu kea tap bangunan dikumpulkan 

melalui talang yang berujung pada ground tank khusus air hujan. 

Tanpa mengalami pengolahan air hujan ini dapat digunakan 

sebagai flush toilet. Skema pengolahan limbah air hujan 

dijelaskan pada bagan 4.3 diawah ini. 
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Bagan 4. 3 Skema pengolahan limbah air hujan 
Sumber : Analisis pribadi,2017 

c. Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Limbah padat yang berasal dari toilet dalam hal ini adalah 

kotoran manusia, pada dasarnya dapat terurai pada bio 

septictank, tetapi limbah ini dapat digunakan lagi sebagai media 

penyubur tanaman dengan melalui proses filttrasi organik. 

Skema pengolahan jaringan limbah padat dijelaskan pada 

skema 4.4 dibawah ini 

 

Bagan 4. 4 Skema pegolahan limbah padat 
Sumber : Analisis pribadi,2017 

Untuk perhitungan volume bioseptictank berdasarkan standart 

menurut Jimmy S. dan Juwana  adalah sebagai berikut:  

· Berdasarkan hasil analisis pendekatan, jumlah pegunjung 

yang datang ke bangunan ini adalah 1.038 orang per hari. 

· Berdasarkan asumsi, hasil produksi limbah padat adalah 2% 

dari jumlah pengunjung yang datang dalam satu hari, yaitu ± 

20 pengunjung. 
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· Jadi menggunakan bioseptictank tipe horisontal BHT-04H = 

D135 cm x P 310 cm kapasitas 4.400 liter yang dapat 

menampung limbah ± 20 orang. 

C. Manajemen Sampah 

Pengolahan sampah dipilah antara organik dan anorganik. Untuk 

sampah organik dapat diolah menjadi kompos/ pupuk tanaman, 

selain itu juga dibuang ke lubang biopori. Sedangkan untuk sampah 

anorganik dibuang ke bak sampah lingkungan dan diangkut menuju 

TPS. 

D. Fire Fighting System 

Sistem pemadam kebakaran pasif pada bangunan ini 

menggunakan tangga darurat, pintu darurat yang langsung menuju 

ke area luar bangunan, sprinkler dan smoke detector. Sedangkan 

sistem pemadaman kebakaran aktif menggunakan peralatan berupa 

APAR yang diletakkan disetiap sudut ruang, selain itu juga diletakkan 

hydrant box didalam bangunan dengan jarak maksimal antar hydrant 

adalah 25m. Untuk luar bangunan juga dipasang hydrant pillar 

sebagai proteksi terhadap potensi kebakaran. 

E. Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi bangunan ini menggunakan sistem 

komunikasi jaringan internal dan eksternal. Dikarenakan komunikasi 

dengan pihak luar juga dapat mendukung kelancaran kegiatan 

didalam bangunan. Untuk jaringan pada bangunan ini menggunakan 
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jaringan fiberoptik karena memiliki kecepatan transfer data yang 

lebih cepat dari kabel tembaga biasa. 

F. Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal yang digunakan pada bangunan ini 

adalah eskalator, tangga, dan ramp. Disini tidak menggunakan lift 

karena faktor efisiensi bangunan yang hanya berdiri 2-3 lantai. 

Eskalator pada bangunan ini adalah fasilitas yang paling sering 

digunakan karena dapat mengangkut banyak pengunjung sekaligus 

tanpa jeda, untuk kebutuhan listrik yang diperlukan sebuah eskalator 

adalah 187.000 kW / tahun. Sehingga kebutuhan listrik sehari untuk 

penggunaan eskalator adalah ± 512,33 kW / hari. 

G. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang diterapkan pada bangunan ini adalah 

sistem aktif yaitu menggunakan jasa security yang langsung 

memantau keadaan seluruh bangunan selama 24 jam. Untuk sistem 

pasif bangunan ini menggunakan CCTV yang dipasang setiap sudut-

sudut ruang dan dimonitor langsung oleh petugas. 

H. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem Thomas, 

karena sistem ini dapat mengcover area yang luas. 

I. Elektrikal 

Energi listrik utama pada bangunan ini bersumber dari PLN, 

sedangkan sumber listrik cadangan berupa genset dan solar 

photovoltaic. Untuk sumber listrik dari PLN dijelaskan pada bagan 
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4.5, sedangkan sumber dari solar photovoltaic dijelaskan pada 

bagan 4.6 dibawah ini 

 

Bagan 4. 5 Skema alur distribusi sumber listrik PLN 
Sumber : analisis pribadi, 2017 

 

 
Bagan 4. 6 Skema alur distribusi sumber listrik photovoltaic 

Sumber : analisis pribadi, 2017 

4.3.6 Program Sistem Teknologi 

a. LED video wall 

LED video wall merupakan teknologi layar 2 dimensi yang 

menampilkan gambar secara digital dengan teknologi LED. 

Fungsi dari teknologi ini adalah sebagai kebtuhan space iklan 

maupun informasi pengunjung. 

b. Virtual touchscreen 

Penggunaan metode komputer virtual touchscreen sebagai 

penyampaian informasi untuk pengunjung tentang berbagai 

macam peragaan yang ada pada galeri ini. 
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c. Touchscreen Public Interactive Information 

Penyampaian informasi untuk pengunjung juga disajikan 

dengan teknologi touchscreen dalam bentuk fisik pada layar 

komputer yang disediakan pada area tertentu. Tujuan dari 

penggunaan teknologi ini adalah memberikan informasi secara 

mandiri dan juga interaktif. 

d. Secondary skin facade 

Merupakan lapisan yang dipasang pada eksterior bangunan, 

teknologi ini berfungsi sebagai pengalir udara didalamnya, 

sehingga keadaan thermal didalam bangunan dapat lebih 

nyaman. Selain itu juga sebagai pembayangan sunshading agar 

bangunan tidak terpapar langsung cahaya matahari. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam aplikasi secondary skin ini adalah 

arah paparan sinar matahari terlama yaitu barat dan timur, selain 

itu arah angin juga diperhatikan untuk mengalirkan udara 

kedalam rongga secondary skin ini. 

Untuk pemasangan jarak antara dinding luar dengan 

secondary skin adalah 20cm – 2m yang berguna untuk 

mengalirkan udara, sedangkan materialnya berupa kaca, besi 

hollow, bambu, beton dan lain-lain. 

4.3.7 Program Lokasi dan Tapak 

a. Lokasi tapak 

Lokasi tapak : Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Salaman Mloyo, 

Kecamatan Semarang Barat. 
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Berikut adalah gambar 4.1 peta wilayah dikecamatan Semarang 

Barat 

 

Gambar 4. 1 Peta kecamatan Semarang Barat (BWK III) 
Sumber : www.lokanesia.com 

Keterangan : 
1 Kelurahan Ngemplak Simongan 9 Kelurahan Krobokan 
2 Kelurahan Manyaran 10 Kelurahan Kalibanteng Kidul 
3 Kelurahan Krapyak 11 Kelurahan Tambakharjo 
4 Kelurahan Kalibanteng Kulon 12 Kelurahan Salaman Mloyo 
5 Kelurahan Gisikdrono 13 Kelurahan Bongsari 
6 Kelurahan Bojong Salaman 14 Kelurahan Tawangmas 
7 Kelurahan Cabean 15 Kelurahan Tawangsari 
8 Kelurahan Karangayu 16 Kelurahan Kembangarum 

 

Batas – Batas kecamatan Semarang Barat : 

· Utara : Laut Jawa 

· Barat : Kecamatan Semarang Utara 

· Timur : Kecamatan Tugu 

· Selatan : Kecamatan Ngaliyan 

 

http://www.lokanesia.com
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Potensi Kecamatan Semarang Barat : 

· Berada disekitar pusat kota yang mempermudah akomodasi. 

· Memiliki aksesbilitas yang mudah dengan berbagai moda 

transportasi karena dilintasi jalan arteri primer dan sekunder. 

· Berada pada daerah yang sedang berkembang. 

Kendala Kecamatan Semarang Barat : 

· Kepadatan penduduk yang cukup tinggi. 

· Memiliki tingkat kemacetan, kebisingan serta polusi yang cukup 

tinggi. 

· Beberapa kondisi tanah termasuk kedalam daerah lereng II (2-

5%) 
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Berikut adalah tabel 4.4 menjelaskan tentang kekuatan dan amenitas dari 

tapak A 

Tabel 4. 4 Analisis kekuatan dan amenitas eksisting tapak A 
Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

ASPEK KEKUATAN ALAMI 
Iklim Memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 25°C - 34°C 
Topografi Memiliki kemiringan tanah 2% - 15% 
Vegetasi Memliki potensi untuk ditanami tanaman tahunan 
Potensi sumber 
air Sumber air bersih berasal dari PDAM 

Arah angin Dominan dari arah Tenggara -> Barat laut 
Keadaan 
lingkungan 

Tapak berupa pertokoan, rumah makan dan pombensin yang 
berada pada jalan kolektor sekunder (Jl.Pamularsih) 

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan 
pemerintah 

Peraturan daerah kota Semarang nomor 14 tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Semarang tahun 2011-
2031 dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RTDRK) nomor 8 
tahun 2004 tentang BWK III (Kecamatan Semarang Barat dan 
kecamatan Semarang Utara) tahun 2000-2010. 

Regulasi 

KDB : maksimal 60% 
KLB : 1,8 
GSB Jl.Pamularsih : 23 m. 
GSB Jl.Puspowarno Raya : 17m 
GSB Jl.Puspowarno selatan 2 : 3m 
GSB Jl.Puspowarno selaran IV : 3m 

Fungsi dan 
hirarki 

Pusat perkantoran, perdagangan dan jasa. 
Pusat transportasi udara. 
Sub pusat pelayanan kota. 

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View View from site : pertokoan , perkantoran, jalan raya dan 
permukiman penduduk 

  View to site : view utama yang terlihat dari Jl.Pamularsih adalah 
pertokoan dan perkantoran. 

Topografi Relatif datar dengan kemiringan lahan 0 - 2% 

Air 
Curah air hujan rata-rata sebesar 126 m3 per tahun dengan tingkat 
kelembaban 50 - 70 % dengan periode musim hujan November 
hingga April. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan kota / 
kawasan 

Berada tepat bersebelahan dengan jalan kolektor sekunder 
Jl.Pamularsih. 
Akses utama Jl.Pamularsih dapat dicapai melalui kawasan 
kalibanteng dan Jl.Kaligarang. 
Terdapat jaringan listrik, telepon, drainase dan sampah. 

Citra 
arsitektural 

Bangunan sekitar tapak didominasi dengan pertokoan ang bergaya 
arsitektur modern. Permukiman penduduk disekitar Jl.Pamularsih 
juga memiliki karakter arsitektur modern dan arsitektur jawa. 
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Potensi Alternatif Tapak A : 

· Lokasi tapak berada di jalan kolektor sekunder dengan lebar 

20m tergolong jalan besar dengan 2 arah, sehingga 

memudahkan aksesbilitas. 

· Lokasi dekat dengan pusat kota, termasuk kedalam daerah 

komersial antara kalibanteng dan tugu muda. 

· Kondisi daya dukung tanah yang baik pada lokasi tapak. 

· Kepadatan lalu lintas tidak terlalu tinggi. 

· Dekat dengan bandara Ahmad Yani. 

Kendala Alternatif Tapak A : 

· Akses kendaraan umum yang sedikit yang lewat didepan 

tapak. 

· Vegetasi lingkungan minim. 

· Sisi utara tapak masih banyak permukiman warga menengah 

kebawah. 

Analisa eksisting bangunan didalam tapak  

Lokasi eksisting tapak berupa pertokoan dan pemukiman. Lokasi 

tapak juga merupakan sub pelayanan kota, sehingga untuk 

pembangunan proyek ini bangunan eksisting nantinya akan 

direlokasi ke daerah peruntukkan perdagangan dan pemukiman 

yang masih satu kecamatan yaitu ke daerah yang masih cukup 

memiliki banyak lahan kosong. 
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Kondisi Eksisting Tapak ada pada gambar 4.2 dibawah ini (Dokumen 
Survey Pribadi, Januari 2017) : 

PETA EKSISTING TAPAK 

 

Gambar 4. 2 Peta tapak eksisting 
Sumber : dokumen pribadi, 2017 

Batas – batas tapak A meliputi : 

· Utara : Jl. Pupowarno selatan 2 , permukiman warga. 

· Timur : Jl. Puspowarno selatan IV, stadium futsal. 

· Barat : Jl. Puspowarno raya, permukiman warga. 

· Selatan : Jl.Pamularsih, pertokoan. 
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FOTO EKSISTING TAPAK  

Kondisi eksisting tapak ada pada gambar 4.3 sampai dengan 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Jalan Puspowarno Raya 
Sumber : googlemaps.com 

Gambar 4. 4 Jalan Pamularsih  
Sumber : googlemaps.com 

Gambar 4. 3 Jalan Puspowarno 1 
Sumber : dokumen pribadi,2017 

Gambar 4. 6 Jalan Puspowarno Dalam 
Sumber : dokumen pribadi,2017 

Gambar 4. 7 Bangunan eksisting tapak 
Sumber : googlemaps.com 
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b. Pemilihan jenis vegetasi 

Pemilihan vegetasi untuk area bangunan ini ditujukan untuk 

peneduh pada tapak, menciptakan iklim mikro didalam tapak, 

peredam kebisingan, mengurangi polusi udara dan juga memberikan 

nilai estetis didalam tapak. Pemilihan vegetasi ada pada tabel 4.5 

Tabel 4. 5 Pemilihan jenis vegetasi 
Sumber : Analisis pribadi, 2017 

Jenis Tanaman Deskripsi 
Tanaman Peneduh 

 
Gambar 4. 8 Pohon ketapang 

Sumber : berbakat-taman.co.id 

Pohon Ketapang, pohon yang memiliki 

tajuk yang cukup lebar dan indah karena 

berbentuk bertingkat-tingkat. 

 
Gambar 4. 9 Pohon angsana 

Sumber : tipspetani.co.id 

Pohon Angsana, pohon yang cukup 

besar dan memiliki daun yang lebat, 

sehingga cocok sebagai tanaman 

peneduh.  

 
Gambar 4. 10 Pohon mahoni 

Sumber : indo-pos.co.id 

Pohon Mahoni, pohon yang dapat 

menyerap polusi udara sekitar 47%-

69%. Selain berfungsi sebagai peneduh 

juga penyerap polutan.  
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Tanaman Peneduh 

 
Gambar 4. 11 Pohon bamboo 
Sumber : 1001budidaya.com 

Pohon Bambu, memiliki estetika yang 

bagus selain berfungsi sebagai barrier 

atau batas suatu wilayah. 

 
Gambar 4. 12 Pohon glodogan 
Sumber : berbakat-taman.co.id 

Pohon Glodogan, memiliki fungsi 

sebagai pengarah karena bentuknya 

yang tinggi dan lurus.  

 
Gambar 4. 13 Pohon palm raja 

Sumber : nuramijaya.com 

Pohon Palem Raja, memiliki bentuk 

yang menawan dengan daun yang lebar 

sepanjang 2-3m.  

 
Gambar 4. 14 Pohon bougenvile 

Sumber : flowerian.com 

Bougenvile, memiliki berbagai macam 

warna yang indah sebagai tanaman 

estetis penghias didalam tapak.  
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Gambar 4. 15 Pohon pucuk merah 

Sumber : bibitbunga.com 

Pucuk merah, memiliki ciri khas daun 

berwarna merah dan hijau. Mudah 

tumbuh pada iklim tropis dan cocok 

sebagai elemen penghias di dalam 

tapak.  

Tanaman Penutup Tanah 

 

Gambar 4. 16 Rumput gajah mini 
Sumber : gemaperta.com 

Rumput gajah mini, merupakan jenis 

rumput yang mudah tumbuh dalam 

segala kondisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


