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BAB III  

ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

3.1 Analisis Pendekatan Arsitektur 

3.1.1 Studi Aktivitas 

3.1.1.1 Pengelompokan Kegiatan 

Berikut adalah pengelompokan kegiatan yaitu ; 

kelompok kegiatan utama, kelompok kegiatan 

pelayanan publik, kelompok kegiatan pengelola, dan 

kelompok kegiatan penunjang.. 

Kelompok Kegiatan Utama 

Kategori 
kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

Kegiata
n 

Pertunjukan 
film di 

Bioskop 

Mengantre tiket 

Pengunjung 

Loket 

Publik 

Membayar tiket 

Menunggu jadwal film Ruang Tunggu 

Menonton pertunjukan Ruang teater 

Buang air kecil/besar Toilet,WC 

Memberikan informasi 
film Staff loket Loket 

Menjual tiket 

Menyiapkan materi film 
Operator Ruang operator 

Memutar film 

Mengarahkan penonton Staff Guide 
Ruang teater 

Membersihkan bioskop 
Cleaninc 
Service 

Pertunjukan 
musik di 
Musik 

Longue 

Mengantre tiket 

Pengunjung 

Loket 

Publik 

Menonton pertunjukan Ruang Tunggu 

Berdansa Music Longue 

Memesan minuman Bar minuman 

Duduk  Longue 

Buang air kecil/besar Toilet/WC 

 
Menjual tiket Staff loket Loket 

Mengawasi pengunjung Security Pos jaga, 
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Longue 

Menyiapkan peralatan 
musik Operator Ruang operator 

Performing Artis Stage 

Membersihkan ruangan 
 

Cleaning 
Service 

Longue, Toilet 
 

Kuliner 
Restoran 

Duduk dan menunggu 

Pengunjung 

Restoran 

Publik 

Memesan menu 
makanan Restoran 

Makan dan minum Restoran 

Membayar  Kasir 

Buang air kecil/besar Toilet,WC 

Mengarahkan 
pengunjung Waitress Restoran 

Mencatat pesanan 

Memasak makanan 
Koki 

Dapur 

Menyimpan bahan 
makanan 

R. 
penyimpanan 

Mencatat stok bahan 
Staff 

gudang Gudang 

Transaksi pembayaran Cashier Kasir 

Menjaga pengunjung Security Ruang jaga 

Membersihkan  
Cleaning 
Service Pantry 

Buang air kecil/besar Pengelola Toilet/WC 

 
 
 
 

Karaoke 
 
 
 
 

 

Duduk dan menunggu 

Memesan room 

Manyanyi 

Membayar 

Buang air kecil/besar 

 

Pengunjung 

 

Ruang tunggu 

Lobby 

Restoran 

Kasir 

Toilet,WC 

Publik 

 

Menerima dan mendata 

tamu 

Menyiapkan room 

Transaksi pembayaran 

Membersihkan  

 

Menjaga keamanan 

Buang air kecil/besar 

 

Staff Lobby 

 

Staff 

Cashier 

Cleaning 

Service 

Security 

Pengelola 

 

Ruang tunggu 

Lobby 

Restoran 

Kasir 

 

Pantry 

Lobby 

Toilet,WC 

 

Arena 
Bowling 

Datang dan beli tiket 

Duduk dan menunggu  

Bermain  

Buang air kecil/besar 

Mengobrol 

Minum dan makan 

Pengunjung 

Ruang tiket 

Sitting area 

Arena bowling 

Toilet,WC 

Sitting area 

Sitting area 

 

Transaksi tiket 

Menyiapkan set 

Staff Lobby 

Staff 

Lobby 

Arena bowling 
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Membersihkan 

 

Menjaga Keamanan 

Buang air kecil/besar 

 

Cleaning 

Service 

Security 

Pengelola 

 

 

Pantry 

Lobby 

Toilet,WC 

Arena Biliar 

Duduk dan menunggu 

Pengunjung 

Sitting area 

Publik 

Memesan meja Lobby 

Bermain biliar Arena biliar 

Membayar  
Minum 

Kasir 
Cafe 

Buang air kecil/besar Toilet,WC 

Menerima dan mendata 
tamu Staff Lobby Lobby 

Menyiapkan meja Staff Arena biliar 

Transaksi pembayaran Cashier Lobby 

Membersihkan  
Cleaning 
Service Pantry 

Menjaga keamanan Security Lobby 

Buang air kecil/besar Pengelola Toilet/WC 
Tabel 3.  1Pengelompokan kegiatan utama 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

 

 

Kelompok Kegiatan Pelayanan Publik 

Kategori kegiatan Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

kegiatan 

Penyampaian 
Informasi 

Bertanya 
informasi 

Pengunjung 
Lobby/Foyer 

Publik 

Melakukan 
reservasi Resepsionis 

Melayani 
informasi 

Resepsionis 
Lobby/Foyer 

Buang air 
kecil/besar Toilet,WC 

Pelayanan Parkir 

Mengambil e-
tiket 

Pengunjung 

Entrance 

Publik 

Memarkir 
kendaraan Tempat parkir 

Membayar tiket 
parkir Loket 

Mengarahkan 
kendaraan 

Security 
Tempat parkir 

Mengawasi 
kendaraan Pos jaga 

Transaksi 
pembayaran Operator loket Loket 

Pelayanan 
Kebersihan 

Menjaga 
kebersihan  

Cleaning 
service Janitor 

Servis 
Merawat 
fasilitas 

Pengelola 
Gudang 

Sekuritas 
Bangunan 

Menjaga 
keamanan 

Security 
Ruang CCTV 

Semi 
Privat 



74 
 

Berjaga Lobby/Foyer 

Buang air 
kecil/besar Toilet,WC 

Tabel 3.  2Pengelompokan kegiatan pelayanan publik 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

 
 

Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

Kategori 
kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

kegiatan 

Direksi dan 
Manajemen 

Menerima tamu 

Direktur & 
Manajer 

Ruang Tamu 

Privat 
Mengatur karyawan Ruang Kerja 

Bekerja Ruang Rapat 

Buang air kecil/besar Toilet,WC 

Sekertariat 

Membuat laporan 

Sekertaris 
Ruang Kerja 

Privat 

Mengolah data 

Menyimpan berkas Ruang Arsip 

Rapat direksi Direktur & 
Manajer 

Ruang Rapat 

Buang air kecil/besar Toilet,WC 

Administrasi 
dan Data 

Personalia 

Membuat laporan 

Bendahara 
& Staff 

Personalia 

Ruang Kerja 

Privat 

Mengolah data 

Menyimpan berkas Ruang Arsip 

Rapat direksi Ruang Rapat 

Buang air kecil/besar Toilet,WC 

Operasional 
Fasilitas 

Melakukan mainteance 

Teknisi 

Ruang AHU 

Privat 

Membuat laporan Ruang Kerja 

Menyimpan berkas Ruang Arsip 

Rapat direksi Ruang Rapat 

Memperbaiki kerusakan 
Gudang. 
R.MEE 

Buang air kecil/besar Toilet,WC 
Tabel 3.  3Pengelompokan kegiatan pengelolaan 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

 

 

Kelompok Kegiatan Penunjang 

Kategori 
kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

kegiatan 

Ruang 
Lobby 

Bertanya informasi 

Pengunjung 

Ruang Tamu 

Publik 

Reservasi tempat 
Lobby 

Duduk, menunggu 

Buang air kecil/besar Toilet,WC 

Memberi layanan info Resepsionis Lobby 
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Mencatat reservasi 

Menerima Telefon 

Buang air kecil/besar Toilet,WC 

Cafe 

Duduk dan menunggu 

Pengunjung 

Restoran 

Publik 

Memesan menu makanan Restoran 

Makan dan minum Restoran 

Membayar  Kasir 

Buang air kecil/besar Toilet,WC 

Mengarahkan pengunjung 
Waitress Restoran 

Mencatat pesanan 

Memasak makanan 
Koki 

Dapur 

Menyimpan makanan 
R. 

penyimpanan 

Mencatat stok bahan Staff  Gudang 

Transaksi pembayaran Cashier Kasir 

Menjaga pengunjung Security Ruang jaga 

Membersihkan  
Cleaning 
Service Pantry 

Buang air kecil/besar Pengelola Toilet/WC 

Hot Spot 
Area & 
Sitting 
Group 

Duduk 

Pengunjung Sitting Group 

Publik 
Menunggu 

Membaca majalah/koran 

Membersihkan  
Cleaning 
Service Pantry 

Snack  
Beverage 

Membeli snack 
Pengunjung 

Snack Stand Publik Membayar  

Melayani pembeli Staff 

Loading 
Dock 

Menerima barang 

Staff gudang 

Loading dock 

Privat 
Mengangkut barang Loading dock 

Mencatat data barang Gudang 

Menjaga keamanan Security 
Tabel 3.  4Pengelompokan kegiatan penunjang 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

 

3.1.1.2 Kategorisasi 

Kategori kegiatan dalam New entertaining Plaza ini 

dibedakan menjadi tiga kategori yaitu : 

 Kegiatan Publik 

 Kegiatan Semi publik 

 Kegiatan Privat 
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 Kegiatan Semi Privat 

 Kegiatan Service 

 

Kategori 
kegiatan 

Publik Semi Publik Privat 
Semi 
Privat 

Service 

Jenis 
Kegiatan 

Entrance Lobby R. Direktur R. Kerja Pos Security 

Area parkir Area parkir R. Kerja R. Rapat R. AHU 

Lobby 
Ruang 
operator R. Rapat 

R. Arsip R.MEE 

Sitting Group 
Snack & 
beverage R. Arsip 

R. 
Karyawan 

Lavatory 

Teater 
bioskop 

Cafe 
Gudang 

R. Tamu Pantry 

Karaoke 
Kasir 

R. operator 
film 

Gudang Dapur 

Restoran 
Bowling 
Biliar 
Game center 

Resepsionis 
R. 
Karyawan 

 T.Ibadah Gudang 

Café 
Pertokoan 
Perkantoran 

Operator Pantry   R. Genzet 

Toilet Pos jaga R. tamu    R. Panel 

ATM Loading dock Dapur     

Mushola 
    

    

Tabel 3.  5Kategorisasi Ruang 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

 

 

 

3.1.1.3 Pola Kegiatan 

Pola kegiatan dalam bangunan ini dibedakan 

menajadi dua jenis yaitu pola kegiatan pengelola dan 

pengunjung. Berikut ini merupakan skema pola 

kegiatanya berdasarkan pelaku : 

 

 



77 
 

 Pola kegiatan datang dan pergi Pengelola : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pola aktivitas Pengelola : 

 

 

 

 

 

 

 

 Pola kegiatanpengunjung : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skema 3. 3Pola kegiatan pengunjung 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 

Skema 3. 1 Pola kegiatan datang dan pergi Pengelola 

Sumber : Analisis pribadi, tahun 2017 

Skema 3. 2Pola aktivitas pengelola 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 
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 Pola aktivitas pengunjung : 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4 Waktu Operasional Bangunan 

Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Bioskop 
Penjualan tiket Setiap hari : 09.00 – 19.00 

Penayangan film  Senin – Minggu : 12.00 – 20.30 

Musik Longue 

Pembelian tiket 
Senin, Kamis, Jumat dan Sabtu : 

10.00 – 21.00 

Musik Perform 
Senin, Kamis, Jumat dan Sabtu : 

18.00 – 21.30 

DJ perform 
Senin, Jumat dan Sabtu : 

 20.00 – 03.00 

Dance perform 
Senin, Kamis, Jumat dan Sabtu : 

21.00 – 02.00 

Special EVENT 
1-3 kali dalam 1 bulan pada hari 

Jumat dan Sabtu 

Karaoke Karaoke club  
Senin – Kamis : 18.00 – 01.00 

Jumat – Minggu : 18.00 – 02.00 

Restoran 
Kuliner  

Senin – Jumat : 10.00 – 21.00 

Sabtu – Minggu 10.00 – 23.00 

Meeting event Setiap hari 

Arena Bowling Bowling club 
Senin – Kamis : 10.00 – 22.00 

Jumat – Minggu : 10.00 – 00.00 

Arena Biliar Biliard club 
Senin – Kamis : 13.00 – 23.00 

Jumat – Minggu : 13.00 – 01.00 

   

Skema 3. 4Pola aktivitas pengunjung 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 



79 
 

Pertokoan Toko/tenant 
Senin – Kamis : 10.00 – 01.00 

Jumat – Minggu : 10.00 – 22.00 

Kantor 

Pengelola 

Direksi Senin – Jumat : 08.00 – 13.00 

Karyawan Senin – Jumat : 08.00 – 18.00 

Operator 
Senin – Jumat : 09.00 – 17.00 

Sabtu – Minggu : 12.00 – 20.00 

Resepsionis 
Pelayanan informasi, 

reservasi 
Senin – Jumat : 08.00 – 23.00 

Security 
Pelayanan keamanan 

dan ketertiban 

Senin – Minggu  

Shift 1 : 07.00 – 15.00 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Shift 3 : 23.00 – 07.00  

Tabel 3.  6Waktu operasional bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

 

 

3.1.2 Studi Fasilitas 

3.1.2.1 Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang berdasarkan analisis pelaku dan 

aktivitas pelaku di dalam bangunan: 

Pelaku Aktivitas 
Kebutuhan 

Ruang 
Sifat Ruang 

Jenis 

Ruang 

Pengunjung 

umum 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Melihat jadwal film Lobby / Foyer Publik Indoor 

Menunggu 
Sitting area Publik Out / 

Indoor 

Membeli tiket Loket Publik Indoor 

Menonton 

pertunjukan 

Teater bioskop Publik Indoor 

Membeli snack Snack corner Publik Indoor 

Berfoto Studio foto Publik Indoor 

Memesan ruangan Lobby karoke Publik Indoor 

Bernyanyi Karaoke room Publik Indoor 

Menoton pertunjukan Musik Longue Publik Indoor 

Memesan minuman Bar Publik Indoor 

Memesan makanan Restoran Publik Indoor 

Memesan minuman Bar Publik Indoor 

Reservasi, informasi Resepsionis Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet  Servis Indoor 
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Lavatory 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengunjung 

khusus (tamu 

reservasi) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Reservasi, informasi Resepsionis Publik Indoor 

Menunggu Waiting area Publik Indoor 

Memesan makanan Restoran Publik Indoor 

Meeting Restoran Publik Indoor 

Makan, minum Restoran Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Direksi) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Menerima tamu R. Tamu Semi Publik Indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja R. Direksi Privat Indoor 

Mengatur staf 
R. Kerja 

Karyawan 

Privat Indoor 

Rapat R. Rapat Privat Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Manajer) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja R. Manajer Privat Indoor 

Rapat R. Rapat Privat Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Sekretaris) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja 
R.Kerja 

karyawan 

Privat Indoor 

Menyimpan arsip R. Arsip Privat Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 
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Administrasi 

dan 

Personalia) 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja 
R.Kerja 

karyawan 

Privat Indoor 

Menyimpan arsip R. Arsip Privat Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf 

Operator) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Operasi perangkat R. Operator Privat Indoor 

Perawatan perangkat R. Workshop Privat Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Teknisi) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Maintenance, 

Operasi utilitas 

R. MEE 

R. Genset 

R. AHU 

Servis Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf Loket) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Penjualan tiket Loket Publik Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf Guide) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Mengarahkan 

penonton 

Teater bioskop 
Publik Indoor 

Teater 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 
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BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf Display) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Mengatur barang 

display 

Galeri sains 

Gudang 
Publik Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf 

Resepsionis) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Penyampaian 

informasi, Reservasi 
Resepsionis Publik Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf 

pustakawan) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Pelayanan 

peminjaman, 

Pembelian buku 

Perpustakaan Publik Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf 

penjualan 

kuliner) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Penjualan snack Snack corner Publik Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Cleaning 

service) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Merawat dan Janitor Publik Indoor 
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menjaga kebersihan, 

kerapian 

Gudang 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Chef) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Memasak Dapur restoran Privat Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Security) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Menjaga ketertiban 

dan keamanan 

bangunan, 

lingkungan 

Security area Servis Indoor 

R. CCTV Privat Indoor 

Pos jaga Servis Outdoor 

Menjaga barang staf R. Loker Privat Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Kasir) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Melayani trasnsaksi R. Kasir Semi Publik Indoor 

BAB / BAK 
Toilet  

Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Tamu (Artis) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Bernyanyi Stage Longue Semi Publik Indoor 

Ganti kostum R. Ganti Privat Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Tabel 3.  7Analisis pendekatan kebutuhan ruang 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 
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Berdasarkan tabel kebutuhan ruang, maka ruangan yang dibutuhkan 

antara lain adalah : 

 

1. Way in / Entrance Gate 23. R. Staf administrasi 44. Game Center 

2. Way out / Exit Gate 24. R. Arsip 45. Longue 

3. Area parkir 25. R. Staf personalia/HRD 46. Bar 

4. Entrance / Exit 26. R. Sekretaris 47. R. Karaoke 

5. Janitor 27. R. Manajer admin. 49. Restoran 

6. Toilet / Lavatory 28. R. Manajer operasional 50. Kasir 

7. Pantry 29. R. Manajer Kafetaria 51. Urinoir 

8. Dapur 30. Pos Jaga   

9. R. MEE 31. R. Loker 

10. R. Genzet 32. R. Ganti 

11. R. AHU 33 Stage 

12. Kafetaria 34. R. Manajer pemasaran 

13. Snack and beverage 35. R. Kepala sekuriti 

14. Resepsionis 34. R. Kepala operator 

15. Loket 35. Mushola 

16. R. Operator 36. Lobby / Foyer 

18. R. Workshop 37. Sitting area 

17. Lobby / Foyer 38. Gudang 

18. Waiting area 39. Arena Bowling 

19. Gudang 40. Arena Biliar 

20. Lift 41. Cafe 

21. R. Rapat 42. Teater bioskop 

22. R. Kepala direksi 43. Waitting area 
Tabel 3.  8Kebutuhan ruang 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 
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3.1.2.1 Persyaratan Ruang 

Berdasarkan studi di atas, maka kriteria ruang yang akan direncanakan memiliki persyaratan sebagai berikut : 

No. NAMA RUANG 

ASPEK 

Akustik Pencahayaan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

S
ta

b
il

 

T
e
n

a
n

g
 

A
la

m
i 

B
u

a
ta

n
 

A
la

m
i 

B
u

a
ta

n
 

K
e
b

a
k
a

ra
n

 

S
e
k
u

ri
ta

s
 

R
a
d

ia
s
i 

K
e
le

m
b

a
b

a
n

 

1. Way in / Entrance Gate  ● ●  ●   ● ●  
2. Way out / Exit Gate  ● ●  ●   ● ●  
3. Area parkir  ● ●  ●   ● ●  
4. Entrance / Exit  ● ● ● ●  ● ● ●  
5. Janitor   ● ● ●  ●  ● ● 

6. Toilet / Lavatory   ● ● ● ● ●  ● ● 

7. Pantry  ● ● ● ● ● ●  ● ● 

8. Dapur   ● ● ●  ●  ● ● 

9. R. MEE   ● ● ●  ● ●  ● 

10. R. Genzet  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

11. R. AHU   ● ● ● ● ● ● ● ● 

12. Kafetaria  ● ● ●  ● ● ●   
13. Snack and beverage  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

14. Resepsionis ●  ● ● ● ● ● ● ● ● 

15. Loket  ●  ●  ● ● ● ●  
16. R. Operator ●   ●  ● ● ● ●  
17. R. Workshop    ●  ● ● ● ●  
18. Lobby / Foyer  ● ●  ●  ● ● ●  
19. R. Rapat   ● ●  ● ● ●   
20. R. Kepala direksi  ●  ●  ● ● ● ●  
21. R. Staf administrasi  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

22. R. Arsip   ● ● ● ● ● ● ●  
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23. R. Staf personalia/HRD   ● ● ● ● ● ● ●  
24. R. Sekretaris   ● ● ●  ● ● ● ● 

25. R. Manajer admin.  ● ● ● ● ● ● ● ●  
26. R. Manajer operasional  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
27. R. Manajer Kafetaria  ● ● ● ● ● ● ● ●  
28. Pos Jaga  ● ● ● ● ● ● ● ●  
29. R. Loker  ● ● ● ● ● ● ● ●  
30. R. Ganti  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

31. Stage  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

32. R. Manajer pemasaran  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

33. R. Kepala sekuriti  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

34. R. Kepala operator   ● ● ● ● ● ●   
35. Mushola  ●  ●  ● ● ● ● ● 

36. Lobby / Foyer ●  ● ● ● ● ● ● ●  
37. Teater bioskop    ●  ● ● ●  ● 
38. Waitting area  ●  ●  ● ● ● ● ● 

39. Urinoir    ●  ● ● ●  ● 

40. Longue   ●  ●   ● ● ● 

41. Bar  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

42. R. Karaoke  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

43. Restoran  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

44. Kasir  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

45. Arena Bowling  ● ● ●  ● ● ●  ● 

46. Arena Biliar  ●  ●  ● ● ●  ● 

47. Game center  ●  ●  ●  ●  ● 
Tabel 3.  9Analisis persyaratan ruang 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 
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3.1.2.2 Pola Sirkulasi Ruang 

Berdasarkan studi tersebut, maka pola sirkulasi 

ruang yang akan terjadi dikategorikan sebagai berikut: 

 

a. Pola sirkulasi unit kegiatan utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 3. 6Pola sirkulasi unit kegiatan utama 1 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 

 

Skema 3. 7Pola sirkulasi unit kegiatan utama 2 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 
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b. Pola sirkulasi unit kegiatan pelayanan publik 

 

 

 

 

 

 

Skema 3. 8Pola sirkulasi unit kegiatan utama 3 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 

 

Skema 3. 9sirkulasi unit kegiatan utama 4 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 

 

Skema 3. 10Pola sirkulasi unit kegiatan pelayanan publik 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 
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c. Pola sirkulasi unit kegiatan pengelolaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3 Pendekatan Jumlah Pelaku 

Pendekatan jumlah pelaku dibedakan berdasarkan 

jenis pelaku pada bangunan yakni : 

Pelaku Jumlah Analisis 

Direktur 1  

Manajer administrasi & personalia 1  

Staff administrasi / Staf bendahara 4  

Staff personalia / Staf HRD 4  

Sekretaris administrasi & personalia 4  

Resepsionis 8 2 shift @ 2 staff 

Manajer operasional 1  

Kepala bagian operator 2  

Operator proyektor 6  

Operator sound system 8  

Staff resepsionis 5  

Staff loket 6 2 shift @ 2 staff 

Staffguide teater bioskop 8  

Staffdisplay 5  

Kepala bagian teknisi 1  

Teknisi MEE & Genset 3  

Teknisi AHU 3  

Teknisi Mesin 3  

Cleaning service 27 
8  bagian outdoor 
19 bagian indoor 

Kepala bagian sekuriti 1  

Sekuriti lapangan 10  

Sekuriti CCTV 2  

Manajer komersial & pemasaran  1  

Kepala bagian Longue 1  

Skema 3. 11Pola sirkulasi unit kegiatan pengelolaan 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 
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a. Pendekatan analisis jumlah pengelola dalam bangunan: 

Studi analisis pengunjung tempat hiburan yang 

memiliki kesamaan fungsi dan kesamaan karakteristik 

bangunan serta fasilitas dan aktivitas di dalamnya yaitu 

tempat hiburan yang ada di Semarang. Kesamaan yang 

dikaji yaitu fasilitas musik longue, restoran, bioskop dan 

karaoke seperti pada tempat hiburan yang ada di 

Semarang pada tahun 2009 – 2015 : 

 

  

 

 

 

  

 

Staff kasir 2  

Staff Bartender 6  

StaffArtist management 5  

Manajer Restoran 1  

Staf snack corner 6 2 shift @ 3 staff 

Cheff 4  

Staf kasir 2  

Manajer Bowling 1  

Staff Loket 2  

Staff Snack corner 6 2 shift @ 3 staff 

Manajer Biliar 1  

Staff Loket 2  

Staff Snack corner 2  

Manajer Biliar 1  

Staff loket dan operator 6  

Total 160 pengelola 

Tabel 3.  10Analisis jumlah pengelola 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 
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Diagram 3. 1Pengunjung tempat hiburan Semarang tahun 2009 - 2013 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2013 
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Data diatas merupakan data pengunjung tempat 

wisata yang ada di kota Semarangdalam kurun waktu 5 

(lima) tahun sejak tahun 2009. Data pengunjung 

tersebut merupakan datadalam kategori tempat wisata 

Kota Semarang yaitu mencapai 3.157.658 . Di kota 

Semarang terdapat 10 tempat hiburan sejenis maka 

diambil rata rata jumlah pengunjung terbanyak dibagi 

10 sehingga didapat data sebanyak 315.765 

pengunjung per tahun pada E-Plaza Semarang. Berikut 

merupakan data jumlah pengunjung yang ada di kota 

Jakarta yang akan dijadikan perbandingan asumsi 

jumlah pengunjung tempat hiburan sejenis. 
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Diagram 3. 2Pengunjung tempat hiburan kota Jakarta tahun 2007 – 2013 

Sumber : Data pribadi , 2017 
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Data berikut merupakan data jumlah pengunjung 

tempat hiburan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 

tahun 2009 – 2013. Dan rata rata pengunjung per tahun 

jika dibagi sama dengan rata – rata kota Semarang 

yaitu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata kunjungan pengunjung di Jakarta pada 

tahun 2013 adalah 502.147 pengunjung. Sedangkan 

rata-rata kunjungan tempa hiburan di Semarang pada 

tahun 2013 adalah 315.765 pengunjung. Dari angka 

tersebut dapat ditarik sebuah faktor asumsi pengunjung 

tempat hiburan Kota Semarang dengan perhitungan 

berikut : 

Faktor Asumsi = 
                                      

                               
 

Faktor Asumsi = 
                 

                 
 

Bulan Rata-Rata Jumlah Pengunjung  

Januari 46.176 

Februari 40.127 

Maret 44.281 

April 38.192 

Mei 39.816 

Juni 42.375 

Juli 41.365 

Agustus 44.622 

September 41.126 

Oktober 44.672 

November 38.326 

Desember 41.177 

TOTAL 502.147 

Tabel 3.  11 Rata rata pengunjung pada tahun 2015 

Sumber : Anilisa pribadi, tahun 2017 
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Faktor Asumsi = 0,62 

 Perhitungan menjadi acuan pembuktian ratio 

(R) sebagai laju peningkatan jumlah pengunjung 

menggunakan sampel data tinjauan pengunjung 

terbanyak. 

 Pengunjung bulan A (Maximum) = 46.000 

 Pengunjung bulan B (average) =38.000 

Rasio (R) = 
                                     

                  
 x FA x 100% 

  =
             

      
 x 0,62 x 100% 

  = 0,20 

Laju peningkatan 

LJ = 
                 

                    
 

= 11 / 2  

= 0,2 

= 0,2 / 10 (sisa bulan yang belum di analisa) 

LJ  = 0,02 

Berdasarkan perhitungan laju peningkatan tiap tahun 

pengunjung pusat eksibisi yaitu 0,02 berikut adalah perhitungan 

analisa pengunjung dengan asumsi perhitungan hingga tahun 

2036. 
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Keterangan : 

Pt : Jumlah pengunjung pada tahun yang dianalisa 

Po : Data jumlah pengunjung tempat hiburan di kota 

terpilih dalam satu tahun 

r : Ratio peningkatan 

t  : Jarak tahun 

Pt : Po x        

Pt  : 502.147x (1 + 0,01)20 

Pt  : 612.714pengunjung / tahun 

 : 51.059 pengunjung / bulan 

 : 1.701 pengunjung / hari 

Menurut data dapat diambil kesimpulan bahwa 1 

tahun rata – rata event tempat hiburan di kota Semarang 

dengan perhitungan rata - rata 1 bulan = 30 event 

Perhitungan pengunjung pada event Musik Longue 

1 bulan  = 8event 

2 minggu  = 2 event 

Data   = Peningkatan jumlah pengunjung saat event 

dan penayangan film baru 50% 

Pengunjung / hari = 1.701 orang 
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Jumlah peningkatan = jumlah pengunjung perhari x 50% 

     = 1.701 x 50% = 850,5orang 

     = 1.701 + 850,5= 2.551 orang 

     = 2.551 orang x 8event / bulan 

     = 20.408 orang / bulan 

     = 680 orang / hari 

Total pengunjung  = 1.701 + 680 = 3.061 orang 

= 2.381 

= 2.381pengunjung / hari. 

Berdasarkan perhitungan jumlah pengunjung sebesar 

2.381 pengunjung/hari adalah asumsi pengunjung selama 

jam kerja mulai pukil 10.00 – 02.00 di beberapa tempat 

hiburan sejenis yang ada di kota Semarang. Jika di kota 

Semarang terdapat 3 tempat hiburan terbesar dengan fungsi 

sejenis maka 2.381/3 = 793. Jumlah rata – rata kunjungan 

dalam 21 jam adalah 3 jam waktu singgah pengunjung. Jadi 

asumsi pengunjung = 792 / (20/3) yaitu 792/ 6.5 = 121 

pengunjung/ 3 jam 
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3.1.3 Studi Ruang Khusus 

3.1.3.1 Teater Bioskop 

Pada studi ruang khusus proyek New 

Entertaining Plaza ini akan diurai beberapa hal 

sebagai berikut :  

 Pertimbangan Interior merupakan faktor penting 

dalam pembentukan ruangan yang berkaitan 

dengan kenyamanan, kapasitas dan akustik pada 

sebuah ruangan auditorium atau teater. Bentuk 

denah pada auditorium/teater ada 5 jenis yaitu; 

Denah empat persegi, denah kipas, denah 

melengkung, denah tapal kuda dan denah tak 

teratur. Bentuk denah yang akan diterapkan pada 

proyek ini adalah bentuk empat persegi karena 

berdasarkan efisiensi ruangan pada teater bioskop.  

 Elemen pembentuk ruang merupakan elemen – 

elemen yang dapat menentukan bentuk suatu 

ruangan yang memiliki fungsi tersendiri 

berdasarkan kebutuhan ruang tersebut. Elemen 

elemen tersebut antara lain : 

- Balkon, tidak boleh terlalu tinggi karena 

pertimbangan agar tidak terjadi bayangan pada 

ruangan yang berada dibawahnya supaya tidak 

mengganggu penonton lain. 
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- Lantai, merupakan elemen penting sebagai 

penahan beban langsung seperti bebean bergerak 

dan beban mati pada suatu ruangan. Pada lantai 

teater akan dilapisi dengan bahan material fabric 

berupa karpe yang memiliki fungsi selain untuk 

meningkatkan kenyamanan dan estetika, juga 

sebagai peredam suara pada ruang teaeter. 

- Dinding, adalah bidang datar vertikal yang 

berfungsi untuk membentuk ruang – ruang di 

dalam bangunan. Dinding pada ruang teater harus 

terdapat lapisan peredam suara untuk menjaga 

kenyamanan pada fungsi bangunan lain yang 

berdekatan. 

- Langit – langit (celling), elemen pembentk ruang 

yang terdapat pada bagian atas. Langit – langit 

pada ruang teater dapat mempengaruhi akustik 

ruang, maka ada beberapa ketentuan agar akustik 

ruang dapat dioptimalkan sepeerti; penataan 

orientasi plafon ke arah penonton, tidak 

disarankan menggunakan plafon gantung karena 

pada umumnya ketinggian ruang bioskop lebih 

rendah, menghindari bentuk plafon dengan bentuk 

cekung untuk menghindari pemusatan suara pada 

satu titik dll. 
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- Tangga, adalah elemen yang terdapat pada 

ruangan teater untuk jalur sirkulasi penonton. 

Ketinggian maksimal pada anak tangga yaitu13cm 

dan lebar anak tangga sekitar 80 – 115cm. 

- Tempat duduk, digunakan untuk tempat bagi 

penonton bioskop. Pada teater biosko[, tempat 

duduk yang digunakan memiliki dimensi lebar dan 

panjang minimal 50cm. Jarak antar kursi 

depandan belakang yaitu antara80 – 104cm dan 

perletakan antar kursi saling bersilangan dengan 

depan dan belakang bertujuan untuk memperluas 

area pandang penonton. Layout tatanan kursi 

penonton menggunakan tipe stall dimana terletak 

1 sirkulasi penonton yang terletak diantara 2 

kelompok tempat duduk. 

 Kapasitas tempat duduk dalam teater bioskop 

dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pada teater yang 

memutar film dengan minat pengnjung yang lebih 

tinggi dipasangkan kapasitaslebih besar yaitu 300 

kursisedangkan pada untuk film yang memiliki 

sedikit peminat akan diputar pada teater dengan 

kapasitas kuri lebih sedikit yaitu 150 kursi.  
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 Organisasi ruang adalah penyusunan organisasi 

ruang yang dimaksudkan untuk mendukung kindisi 

fungsi akustik yang baik. Orgasnisasai ruang 

disusun berdasarkan kegiatan aktivitas, 

ketersinambungan, kepentingan, fungsi, 

kerahasiaan dan keamanan pada suatu ruang. 

Menurut FDK. Ching susunan ruang dikelompokan 

menjadi beberapa jenis yaitu : 

- Ruang didalam ruang 

- Ruang yang saling berkesinambungan 

- Ruang yang bersebelahan 

- Ruang yang dihubungkan dengan ruang 

perantara 

 

Sirkulasi 

Perhitungan sirkulasi luas setiap ruangan yang terdapat 

pada standar sirkulasi mengacu pada ketentuan tersebut : 

a. 5% - 10% = standart minimum sirkulasi 

b. 20% = Stadart kebutuhan keleluasaan sirkulasi 

c. 30% = Tuntutan kenyamanan fisik 

d. 40% = Tuntutan kenyamanan psikologi 

e. 50% = Tuntutan spesifik kegiatan 

f. 70% -100%= Terkait dengan banyak kegiatan 
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A.  Gedung Pertunjukan 

1. Pengertian Gedung Pertunjukan (teater) 

 Gedung berarti bangunanyang berfungsi 

mempertunjukan hasil-hasil kesenian Pertunjukan adalah 

tontonan (seperti bioskop, wayang, wayang orang, dsb), 

pameran, demonstrasi. 

 Jadi, gedung pertunjukan merupakan suatu tempat 

yang difungsikan/digunakan untuk menampilkan pagelaran 

pertunjukan baik itu kesenian tradisional seperti wayang, tari, 

pagelaran music maupun kesenian mofern seperti bioskop. 

2. Jenis Gedung Pertunjukan 

Menurut Neufert (2002:136), gedung pertunjukan terdiri dari 

beberapa macam, yaitu 

a. Teater 

Ciri khas gedung teater adalah dengan adanya bentuk 

tempat duduk dilantai bawah (yaitu penonton duduk pada 

bidang besar berbentuk kurva yang menanjak/naik) dan 

melalui sebuah depan panggung yang tampak jelas, depan 

panggung yang dapat dicontoh (bidang pertunjukan sebelum 

pintu gerbang di ruang penonton) (Neufert, 2002:137). 

b. Opera 

Opera berarti bentuk drama panggung yang seluruhnya atau 

sebagian dinyanyikan dengan iringan orkes atau musik 

instrumental (KBBI online). Menurut Neufert (2002:137) 



101 
 

gedung opera mempunyai karakter adanya sebuah 

pemisahan ruang yang jelas secara arsitektur antara ruang 

penonton dan panggung melalui musik orkestra dan 

banyaknya tempat duduk (1000 sampai hampir 4000 tempat 

duduk) dan sistem yang sesuai dengan tempat duduk tidak 

terikat (lepas) atau balkon, penting untuk jumlah penonton 

yang banyak. 

 

c. Bioskop (Cinema) 

Bioskop merupakan Pertunjukan yang diperlihatkan dengan 

gambar (film) yang disorot menggunakan lampu sehingga 

dapat bergerak (berbicara) (KBBI, 2006:125). Sedangkan 

menurut Poerwadarminta (1976:303), gedung berarti 

bangunan (rumah) untuk kantor, rapat/tempat 

mempertunjukan hasil-hasil kesenian, sehingga bisa 

disimpulkan bahwa gedung bioskop merupakan bangunan 

yang digunakan sebagai tempat untuk menampilkan 

pertunjukan film. 

 

 

B. Bioskop/Sinema 

1. Pengertian Bioskop/Sinema (Cinema) 

Menurut Aulia 2009, Bioskop (Belanda: bioscoop dari bahasa 

Yunani "βιος", bios (yang berarti hidup) dan "σκοπος" (yang 
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berarti "melihat") adalah tempat untuk menonton pertunjukan 

film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film 

diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Departemen 

Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2008 bioskop 

atau teater memiliki arti : 

 pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar (film), yang 

disorot sehingga dapat bergerak (berbicara); film; gedung 

pertunjukan film cerita.  

  Gedung pertunjukan film cerita  

  Menurut Biro Pusat Statistik (1989)  

 Konsep dan definisi bioskop adalah suau perusahaan yang 

bergerak di dalam bidang pemutaran film untuk umum atau 

semua golongan masyarakat dengan pembayaran dan 

dilakukakn pada bangunan tertentu 

 

2. Sejarah Bioskop/Sinema (Cinema) 

Bioskop sudah lama dikenal masyarakat luas, dan pertama 

di dunia dibangun pada 1902. Bangunan permanen yang 

khusus dirancang untuk memutar film itu berada di Amerika 

Serikat. Tally's Electric Theater adalah bioskop pertama di 

dunia yang tepatnya berada di kota Los Angeles, California. 

Meskipun pemutaran film pertama terjadi pada 1846, namun 

pemutaran film tersebut diadakan di sebuah gedung 
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pertunjukan musik Koster & Bials Music Hall. (Eny, 

http://cyberman.cbn.net.id, 2008). 

 

3. Klasifikasi Bioskop/Sinema (Cinema) 

Dari beberapa sumber yang sudah dikaji dan dikumpulkan, 

bias diketauiklasifikasi Bioskop seperti berikut : 

a. Berdasarkan Jenis dan Jumlah Studio Pertunjukan : 

- Gedung Bioskop Biasa, yaitu gedung pertunjukan 

yang hanya mempunyai 1 buah Studio. 

- Sinepleks, gedung pertunjukan film yang mempunyai 

2 buah Studio untuk memutar film. 

- Drive in Cinema, tempat pertunjukan film yang terletak 

di ruangan terbuka menyerupai parkir khusus dimana 

penonton bias menikmati langsung dari dalam mobil.  

b. Berdasarkan Fasilitas Ruang Studio Pemutaran Film : 

- Kelas Regular yaitu ruangan teater yang memiliki 

layar, kursi dan speaker yang cukup nyaman. 

- Kelas Eksklusif yaitu teater yang memberikan fasilitas 

lebih mewah seperti efek suara dan layar yang lebih 

bagus dan enak serta tempat duduk yang ditambah 

selimut agar penonton merasa sangat nyaman. 

c. Berdasarkan Periode/Lama Pemutaran Film (Pandu, 

Skripsi, 2003, UAJY) : 
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- First Round Movie, memutar film perdana/pertama 

kali diputar. 

- Second Round Movie, pemutaran film kedua setelah 

tayangan perdana. 

- Third Round Movie, pemutaran film setelah tayangan 

kedua.  

d. Berdasarkan Lokasi : 

- Key City, yautu bioskop yang terdapat di kota – kota 

besar yang memiliki potensi  pasar yang tinggi. 

- Sub Key City, bioskop yang terdapat pada kota – kota 

yang cukup memiliki potensi jual. 

- Up Country, yaitu bioskop yag ada di kota kecil atau 

diebut kota penunjang yang terletak disekitaran kota 

menengah. 

e. Berdasaarkan Daya Tampung : 

- Kapasitas Kecil yaitu kurang dari <400 kursi. 

- Kapasitas Sedang yaitu bioskop dengan tempat 

duduk 400 – 800 kursi. 

- Kapasitas Besar yaitu bioskop dengan kapasitas lebih 

dari >800 kursi. 

f. Berdasarkan Jumlah Layar (Edison Nianggolan, 1993), 

bioskop dibagi menjadi : 

- Bioskop Konvensional yaitu bioskop yang hanya 

mempunyai layar tunggal. Film yang diputar kurang 
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bervariasi tetapi memiliki kapaaasitas penonton yang 

besar. 

- Bioskop Cineplex yaitu bioskop yang memiliki lebih 

dari satu layar dan film yang diputar lebih bervariatif. 

Terdapat pada ruangan yang memiliki kapasitas 

tempat duduk yang lebih sedikit. 

 

4. Syarat dan Standart 

a. Lokasi 

Lokasi gedung bioskop juga harus diperhatikan karena 

akan menjadi factor yang mempengaruhi kenyaman 

dalam gedung bioskop. Letak dan bentuk yang harus 

diperhatikan adalah sebagai berikut : 

- Ditempat yang memiliki lahan parkir luas agar 

memberikan tempat parkir bagi kendaraan sehingga 

sirkulasi kendaraan menjadi lebih teratur dan nyaman. 

- Ditempat yang strategis yaitu terletak ditengah kota 

atau tempat yang mudah dicapai kendaraan serta 

ditengah – tengah tempat hiburan lainya. 

- Ditempat yang jauh dari factor pengganggu seperti 

polusi sampah, pembuangan industry dan gangguan 

bencana alam lainya. 

- Ditempat yang kering dan tinggi. 
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b. Pencapaian 

  Pencapaian merupakan akses atau jalan menuju 

tapak atau lokasi, pencapaian adalah salah satu elemen 

penting dalam sebuah perencanaan dan perancangan 

karena yang akan memudahkan kenyamanan menuju 

lokasi tapak. Berikiut ini adalah beberapa jenis 

pencapaian menurut Francis DK Ching dalam buku 

Arsitektur Bentuk Ruang dan Susunanya : 

- Pencapaian langsung yaitu pencapaian yang 

mengarah langsung ke suatu tempat melalui sebuah 

jalan segaris dengan sumbu bangunan. Secara visual 

mempunyai tujuan visual yang jelas. 

- Pencapaian Tersamar yaitu pencapaian yang terlihat 

secara samar – samar seeperti mempertinggi 

perspektif dan bentuk dari sbangunan tersebut. Jalur 

dapat diubah sesuai urutan pencapaian. 

- Pencapaian Berputar yaitu berupa jalan berputar dan 

memperpanjang jarak pencapaian yang dimaksudkan 

untuk mempertegas bentuk tiga dimensi bangunan 

ketika bergerak mengelilinginya. 

c. Sirkulasi 

- Unsur – Unsur Sirkulasi 

1. Sirkulasi Liniear 
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Mempunyai ciri – ciri garis gerakan yang 

bersinambung pada satu arah atau lebih. 

Merupakan alur sirkulasi yang lurus, namun dapat 

melengkung atau terdiri dari segmen-segmen, 

memotong jalan lain, bercabang atau membentuk 

kisaran (loop). 

 

 

 

 

 

2. Sirkulasi Grid 

Mempunyai karakteristik yang dapat 

memungkinkan gerakan bebas dalam banyak arah 

yang berbeda-beda. Terdiri atas dua set jalur 

sejajar yang berpotongan. 

 

 

 

 

Sirkulasi ini melibatkan konvergensi pada suatu 

titik pusat yang fungsional dan memudahkan pe 

Gambar 3. 1 Sirkulasi Liniear 

Sumber : Arsitek Bentuk Ruang dan Susunannya, 1996:205 

Gambar 3. 2 Sirkulasi Grid 

Sumber : Arsitek Bentuk Ruang dan Susunannya, 1996:205 
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ncapaiansepanjang titik-titik tersebut yang 

merupakan tujuan bagi pengunjung. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sirkulasi Organik 

    Sirkulasi paling peka terhadap kondisi tapak, 

kadang-kadang dengan mengorbankan fungsi 

atau logik dari sistem tersebut dan penafsiran 

yang mudah terhadapnya oleh user. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Sirkulasi Radial 

Sumber : Arsitek Bentuk Ruang dan Susunannya, 1996:205 
 

Gambar 3. 4 Sirkulasi Organik 

Sumber : Arsitek Bentuk Ruang dan Susunannya, 1996:205 
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4. Sirkulasi Network 

    Suatu bentuk jaringan yang terdiri dari 

beberapa jalan yang menghubungkan titik tertentu 

dalam ruangan. 

 

 

 

 

 

5. Ruang 

- Lobby/Ruang tunggu 

  Lobby atau ruang tunggu adalah ruang untuk 

menerima pengunjung pada saat pertama kali dating ke 

dalam bangunan. Berikut adalah syarat ruang lobby atau 

ruang tunggu : 

 Memberikan tempat bagi pengunjung untuk 

istirahat sejenak. 

 Memberikan ruangan untuk membeli tiket bioskop. 

 Memberikan tempat duduk di lobby untuk 

menunggu giliran pemutaran film bioskop. 

  Karena sebeab itu kebersihan di dalam 

ruangan lobby perlu dijaga agar pengunjung senantiasa 

Gambar 3. 5 Sirkulasi Network 

Sumber : Arsitek Bentuk Ruang dan Susunannya, 1996:205 
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merasa nyaman. Penaataan kursi pada sitting area dan 

penambahan aksesoris seperti vegetasi dalam ruangan 

akan menambah kesan nyaman pada saat pengunjung 

berada di ruangan tersebut. 

- Loket/Tiket 

  Loket tiket harus di posisikan pada tempat 

yang mudah diakses pengunjung seperti ruangan yang 

cukup untuk membuat garis antrian untuk memudahkan 

pengunjung dalam membeli tiket tanpa harus berdesakan 

dan susah payah mencari loket tiket. 

- Teater 

Teater merupakan ruangan penting dimana digunakan 

untuk tujuan utama dari beberapa ruangan di bioskop 

yaitu untuk pemutaran film. Beberapa ruang pemutar film 

memilik standart yang berbeda – beda antara lain : 

a. Dinding 

   Sistem akustik digunakan pada setiap dinding 

teater yang bertujuan untuk menghilangkan gema dan 

pantulan bunyi. Menguatkan gelombang suara dan 

menyerap suara agar tidak mengganggu ruangan 

disebelahnya. 
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b. Lantai 

   Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, 

keras, tidak licin dan mudah dibersihkan. Kemiringan 

dibuat dan diatur sedemikian rupa agar penonton di 

barisan belakang tidak terganggu. Menurut penelitian 

yang dilakukan Departemen Penerangan bersama 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

menyatakan bahwa, jarak antara sandaran kursi 

berkisar kurang leih 90cm. Dengan sudut penurunan 

ideal kkea rahlayar 6,28 terhadap garis horizontal, 

kesimpulanya perbedaan tinggi kepala kursi adalah 10 

cm. 

 

c. Tempat Duduk 

 Konstruksi kuat untuk menopang semua kursi penonton 

dan tidak mudah untuk binatang bersarang didalamnya. 

 Ukuran kursi yaitu 40-50 cm dengan tinggi 48 cm dan 

tinggi sandaran 38-40 cm serta memiliki sandaran 

tangan yang mempunyai cup holder untuk menaruh 

minuman dan makanan. 

 Setiap penonton diharuskan dapat melihat engan sudut 

pandang 30˚ dan penonton pada baris terdepan masih 

bias melihat secara keseluruhan dengan nyaman. Agar 

dapat terlihat semua maka, layar atas , bawah dan 
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samping kiri dan kanan maksimum membentuk sudut 

60˚ - 80˚ dengan titik mati. 

d. Layar Film 

   Layar film merupakan alat penting dalam 

proses penayangan yaitu berguna untuk menerima 

gambar film dari proyektor. Syarat – syarat untuk layar 

bioskop yaitu: 

 Layar berwarna cerah seperti warna putih 

 Ukuran disesuaikan dengan kemampuan proyeksi dari 

proyektor film yang digunakan. Jarak pandang antara 

penonton dan layar disesuaikan dengan kemampuan 

pandang mata manusia yaitu sebesar 33˚ dan jarak 

maksimum dengan kursi barisan paling belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 6 Proyeksi Jarak Pandang penonton pada kursi terdepan 

Sumber : Timesaver Standard Building Types 
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Gambar 3. 7 Proyeksi Jarak Pandang penonton pada kursi terdepan 

Sumber : Timesaver Standard Building Types 

 

Gambar 3. 8 Ukuran Proyeksi Layar Film 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 

 

Gambar 3. 9 Ukuran Proyeksi Layar 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 
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 Permukaan layar harus bersih untuk mendukung 

gambar yang lebih jelas. 

 Jarak antara layar dan proyektor diperhatikan supaya 

gambar yang diproyeksikan kelayar tidak kabur atau 

blur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 10 Layout Denah Proyeksi Layar 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 

 

Gambar 3. 11Layout Potongan Melintang Proyeksi Layar 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 
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e. Akustik 

  Akustik diartikan sebagai sesuatu yang terkait 

dengan bunyi atau suara, sebagaimana pendapat 

Shadily (1987:8) bahwa akustik berasal dari kata 

Soraya Desiana, 2015 PUSAT SINEMA BANDUNG 

(BANDUNG CINEMA CENTER) Universitas Pendidikan 

Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

dalam bahasa Inggris acoustics, yang berarti ilmu suara 

atau ilmu bunyi (Halme, 1991:12). Sehingga Akustik 

ruang terdefinisi sebagai bentuk dan bahan dalam 

suatu ruangan yang terkait dengan perubahan bunyi 

atau suara yang terjadi. Akustik sendiri berarti gejala 

perubahan suara karena sifat pantul benda atau objek 

pasif dari alam. Akustik ruang sangat berpengaruh 

dalam reproduksi suara (Joko Sarwono, 2009). 

  Berdasarkan beberapa pendapat diatas, 

disimpulkan bahwa tata akustik adalah sebuah 

pengolahan ruangan dengan pengaturan dan 

pengelolaan system suara agar terdengar nyaman 

pada indera pendengar dan bias dinikmati. Seperti 

pendapat Pamuji Suptandar (1982:103), bahwasanya 

akustik atau sound sistem merupakan unsur penunjang 

terhadap keberhasilan desain yang baik, karena 

pengaruh akustik sangat luas Dapat menimbulkan efek-
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efek fisik dan emosi dalam ruang sehingga seseorang 

akan mampu merasakan kesan-kesan tertentu. 

 

  Sound system adalah alat berupa perangkat 

keras elektronik yang berfungsi untuk pengeras suara 

dimana suara yang dihasilkan akan mampu didengar 

oleh telinga manusia. Dalam bangunan bioskop ini 

digunakan teknologi audio terbaru yaitu Dolby Atmos, 

dimana suara yang dihasilkan akan menimbulkan efek 

3 dimensi sehingga akan memberikan pengalaman 

menonton film yang berbeda. Standar suara yang 

diukur dan diterima oleh telinga manusia yaitu 80 – 85 

dB.  

  Didalam pengaturan audio juga terdapat 

perangkat speaker dimana memiliki prinsip perletakan 

secara tertata agar suara yang dihasilkan bias 

konsisten dan tersebar di semua sudut ruangan 

bioskop. Speaker yang ada di belakang layar diletakkan 

mengarah ke bagian ruangan yang terletak 2/3 

kedalaman ruangan. Sedangkan tinggi speaker berada 

di 1/3 dari tinggi ruangan. Speaker surround terdekat 

dari layar, minimal berjarak 1/3 dari kedalaman 

ruangan. 
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 Gedung bioskop berbeda dengan gedung konser 

music. Pada gedung konser umumnya tidak memiliki 

surround sound karena pertemuan suara dari arah yang 

berbeda akan menimbulkan gangguan bunyi. Oleh karena 

itu, penonton konser cinderung memilih tempat terdepan 

saat diadakan konser music. Pada gedung bioskop, 

surround sound justru merupakan elemen penting karena 

digunakan untuk membuat suasana spasial dalam ruangan 

dan tidak akan terjadi tabrakan dengan suara speaker yang 

ada di depan. Energi total yang dihasilkan dari speaker dan 

surround speaker haruslah seimbang dan arahnya saling 

Gambar 3. 12 Perlengkapan Speaker 

Sumber : Analisis Pribadi, pada tahun 2017 
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berlawanan dari tempat speaker hingga speaker akan 

menghasilkan perbedaan kekuatan antara dinding dan kursi 

penonton sebesar -3 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Diantara speaker depan dan surround tidak boleh 

terdengar sama atau bersamaan, maka pada keduanya 

diberi jarak delay 1ms untuk jarak 340 mm. Berarti ruangan 

bioskop dengan panjang 34 m misalnya, akan mempinyai 

waktu jeda sebesar 100 ms atau 1/10 s. Kualitas ruangan 

juga akan mempengaruhi kualitas suara film yang terdengar 

pada gedung bioskop. Seorang ahli akustik bernama George 

Augspurger mengatakan bahwa akustik ada 2R yang harus 

diperhatikan yaitu : 

Gambar 3. 13 Arah Perletakan Speaker 

Sumber : Analisis Pribadi, pada tahun 2017 

 

Gambar 3. 14 Arah Perletakan Speaker 

Sumber : Analisis Pribadi, pada tahun 2017 
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- Early Reflectionce (refleksi) 

- Room Recocnance (resonansi ruang) 

- Reverberation Time (waktu dengung) 

  Absorsi atau penyerapan suara harus diperhatikan. 

Berkebalikan dengan gedung konser, pada gedung bioskop 

penyerapan suara haru dengan semaksimal mungkin karena 

untuk menghindari pantulan suara. Pemasangan material 

khusus pada dinding dan pemasangan tirai biasa dilakukan 

pada gedung bioskop. Waktu dengnung merupakan rentang 

waktu saat bunyi terdengar hingga bunyi tidak terdengar. 

Gedung bioskop yang ideal adalah yang memiliki waktu 

dengung 1,1 detik. 

 

 

 

 

 

 

Pemasangan tirai pada bioskop di dinding samping 

kanan dan kiri serta belakang mampu mengabsorsi suara 

dengan frekuensi tinggi. Namun biasanya suarah dengan 

frekuensi rendah kurang diperhatikan. Oleh sebab itu, 

diberlakukan prinsip 1/4 λ. Bahan penyerap suara yang 

Gambar 3. 15 Aplikasi Rock Wool 

Sumber : Analisis Pribadi, pada tahun 2017 
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digunakan harus diletakan sejauh 1/4 λ dari frekuemsi 

terendah yang diserap. Seperti Contoh, jika frekuensi 

terendahnya 43 Hz., maka bahan penyerap sebaiknya 

diposisikan pada jarak 2 meter dari dinding. Material yang 

digunakan dapat berupa rock wool (fiberglass) yang 

merupakan material dengan kemampuan absorsi tinggi 

terhadap suara. Critical Distance merupakan hal alin yang 

perlu diperhatikan. Critical Distance atau Jarak Kritis 

merupakan batas jarak di mana suara langsung yang 

berasal dari speaker dan suara pantul memiliki energi yang 

sama. Jarak kritis juga berbeda – beda, semakin tinggi 

tingkat absorsi maka semakin jauh pula jarak kritisnya. 

Desain ruangan akustik diharapkan memiliki Jarak Kritis 

sejauh mungkin dari sumber suara. 

 Ada juga standart kenyamanan yang disebut THX. 

Dengan menggunakan speaker system satelit, artinya 

speaker tersebut diletakan dengan formasi satelita atau 

tersebar di seluruh ruangan. Untuk mendapatkan efek yang 

maksimal, maka system akustiknya juga harus mendukung. 

Di Indonesia sendiri bioskop yang sudah eggunakan system 

THX atau satelit adalah Blitz Megaplex dan  The Premiere. 

THX pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Holman dari 

Lucas Film. Penelitian Thomas Holman dibuat karena 

George Lucas yang menginginkan fim Star Wars tahun 1983 
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ditayangkan pada bioskop – bioskop dengan standar 

kenyamanan penonton yang baik. THX menyatakan standar 

kualitas bangku penonton, jumlah airconditioning, sistem 

teknologi (surround) dan tata letak (akustik) speaker. Pada 

saat ini, Holman merupakan seorang pengajar di University 

of Southern California yang sedang mengembangkan 

teknologi 10.2 channel surround sound. Sistem ini 

menggunakan 12 speaker di 10 lokasi pemasangan dan 2 

subwoofers untuk menciptakan kualitas suara yang 

dikatakan ada di luar batas imajinasi seseorang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 16 Waktu Gema Dalam Perbandingan Volume 
Ruang 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 

 

Gambar 3. 17 Ukuran Gangguan Yang 
Diperbolehkan 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 
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Selanjutnya merupakan standar – standar 

antopometri dari pengguna dalam rungan : 

 

 

 

 

 

 

 

Zona nyaman berdiri : radius 53cm = 0,93m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melihat :PxL = 120cm x 60cm = 0,72m
2 

Gambar 3. 18 Frekuen`si Suara Bioskop 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 

 

Gambar 3. 20Pandangan manusia
 

Sumber :Human dimension and Interior space 
 

Gambar 3. 19Zona nyaman berdiri
 

Sumber :Human dimension and Interior space 
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Duduk : PxL = 100cm x 120cm = 1,20m2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavatory act : PxL = 120cm x 110cm = 1,32m2 

- Studi perhitungan kapasitas difokuskan pada teater utama. Dan 

kapasitas biskop pada teater utama yaitu 150 penonton. Untuk 

kenyamanan pergerakan atau antopometri maka diberi sirkulasi 

sebesar 30% . Pada teater menggunakan sirkulasi mid way yaitu 

jalanberada diantara kursi penonton.Berikut merupakan 

perhitungan kebutuhan per 1 kursi penonton : 1,35 m2 x 0.6 m2 

= 0.81 m2/orang. Jika kapaitas tempat duduk 150 maka 0.81 m2 

x 150 kursi = 121,5 m2 

Gambar 3. 21Duduk
 

Sumber :Human dimension and Interior space 
 

Gambar 3. 22Lavatory
 

Sumber :Human dimension and Interior space 
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Gambar 3. 23Studi spasial bioskop
 

Sumber :Data pribadi, tahun 2017 

 



125 
 

 

3.1.1 Studi Besaran Ruang dan Lahan Parkir 

3.1.1.1 StudixLuas Bangunan 

Berdasarkan standar dan analisis tersebut maka dihitung besaran ruangan yang ada pada 

proyek perencanaan New Entertaining Plaza sebagai berikut : 

NAD : NeufertzArchitectz Data 

TSSz : Time SaverzStandard, Joseph D. Ciaraz 

MH : Metric Handbook Planning and Design Data 

AHz : ArchitectzHandbook 

AS : Asumsi berdasarkanzstudi analisis. 

SRK : Studizruang khusus. 

 

UNIT KEGIATAN UTAMA 

Nama Ruang Jumlah 

Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas 

Ruang 

Teater Bioskop 

Utama A & B 
2 SRK 300 

Kursi penonton @0,81m
2
 (300) : 243 m

2
 

Stage : 25m
2
 

100% 1.122m
2
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Teater Bioskop 

C, D, E & F 
4 SRK 150 

Kursi penonton @0,81m
2
 (150) : 121,5 m

2
 

Stage : 25 m
2 100% 

Restoran 1 SRK 100 

Kursi tunggu @2,23 m
2
 (4) : 8,92 m

2
 

Meja @0,7 m
2
(25):17,5 m

2 

Kursi @0,3 m
2
(160):30 m

2 

Pelayan @1.2 m
2
 (12):14,4 m

2
 

Kasir @0,09 m
2
 (2):0,54 m

2 

50% 35,68 m
2
 

Dapur 1 AS 6 

Koki @1,2m
2
 (6):7,2 m

2 

Kompor @1,5 m
2
 (5):7,5 m

2
 

Meja @2,10 m
2
(2):4,2 m

2 

Tempat cuci @6,25 m
2 

Gudang makanan @16 m
2  

Meja saji @3,5 m
2  

100% 68,65 m
2
 

Karaoke 1 SRK 20 

Meja komputer @0,5 m
2
 (3) : 1,5 m

2
 

Kursi komputer @0,3 m
2
 (3) : 0,9 m

2
 

Room standart @18 m
2
 (6) : 108 m

2 

Roommedium  @24 m
2
 (6) : 144 m

2
 

RoomVIP  @35 m
2
 (2) : 70 m

2
 

Sofa tunggu @1,2 m
2
 (4):4,8 m

2 

Staf guide operator @0,09 m
2 
(10) : 9 m

2
 

Staf Resepsionis @0,9 m
2 
(2) : 1,8 m

2 

100% 374 m
2
 

Musik Longue 1 SRK 500 

Stage @30 m
2
 (1) : 30 m

2
 

Pengunjung @1.2 m
2
 (500):600 m

2
 

Kursi bar @0,3 m
2
 (30) : 9 m

2
 

Sofa set  @9 m
2
 (15) : 135 m

 

Meja bar @15 m
2 

Staf artist management@1,2 m
2 
(5) : 6 m

2
 

Staf Resepsionis @0,09 m
2 
(4) : 3,6 m

2 

100% 798,6 m
2
 

Arena Bowling 1 SRK 50 
Approach Lane @143 m

2
 (3) : 429 m

2 

Sitting Area @22 m
2
(3) : 66 m

2 

Service Aisle @5.5 m
2
(3) : 16.5 m

2 
100% 584,5 m

2
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Lobby @30 m
2 

Snack corner@9 m
2 

Arena Biliar 1 SRK 50 

Meja Biliar @3.3 m
2
(9) : 30 m

2 

Sitting Area @10 m
2
(5) : 50 m

2 

Lobby @30 m
2 

Snack corner@9 m
2 

Lift @10 m
2 

Tangga Darurat @24 m
2 

100% 173 m
2
 

Game Center 1 AS 100 
Space Game Center @180 m

2
 

Kasir dan penukaran Koin  @6 m
2
 

Sitting Group @10 m
2
 

 196 m
2
 

Toko/Tenant 100 AS 20 Space Toko @25 m
2
(100) : 2500 m

2
 100% 2534 m

2
 

Rent Floor 4 AS 500 Space/floor @1800 m
2
(4) :7200 m

2 
100% 7200 m

2
 

Loket 1 AS 

4 staf loket 

150 

pengunjung 

Meja kerja @0,35 m
2 
(4) : 1,4 m

2
 

Kursi kerja @0,24 m
2 
(4) : 0,96 m

2
 

Area antri 1,2 m
2 
per orang  180 m

2
 

100% 182,36 m
2
 

Entrance / Exit 1 TSS 300 0,09m
2 
/ orang 50% 13,5 m

2
 

Lobby / Foyer 1 TSS 300 0,72m
2 
/ orang 50% 108 m

2
 

Waiting area 1 AS 150 
Kursi @0,2 m

2 
(150) : 30 m

2
 

Area tunggu 0,25 m
2 
/ orang (150)  37,5 m

2
 

100% 67,5 m
2
 

Ruang operator 1 AS 

6 bag. 

proyektor 

6 bag. sound 

system 

1 kepala 

operator 

Meja kerja @0,7 m
2 
(6)  4,2 m

2 

Kursi @0,2 m
2 
(8)  1,6 m

2 

Server @0,25 (3)  0,75 m
2
 

Staf operator @0,9 m
2 
(13) : 11,7 m

2
 

100% 56,05 m
2
 

Ruang kepala 

operator 
1 NAD 1 

Meja Kerja 0,98 m
2
 

Meja Komputer 0,35 m
2
 

Kursi 0,25 m
2
Lemari 0,61 m

2
 

100% 6,57 m
2
 

 
Tabel 3.  12Analisis besaran unit kegiatan utama 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 
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(Total luas area kegiatan utama + sirkulasi antar ruang 10%)13.520 m2 + 1.352 m2 = 14.872 m2 

 

UNIT KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Nama Ruang Jumlah 

Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas 

Ruang 

Resepsionis 4 AS 2 

Meja kerja (1) : 3,5 m
2
 

Area kerja @0,6m
2
 (2) : 1,2 m

2
 

Staf Resepsionis @0,9 m
2 
(6) : 5,4 m

2
 

100% 40,4 m
2
 

Waiting area 2 AS 200 
Kursi @0,2 m

2 
(100) : 20 m

2
 

Area tunggu 0,25 m
2 
/ orang  50 m

2
 

100% 140 m
2
 

Security area 6 NAD 6 
Meja pengawas 0,5 m

2 
(6) : 12 m

2
 

Kursi 0,25 m
2 
(6) : 1,5 m

2
 

100% 81 m
2
 

Ruang CCTV 1 AS 2 

Perangkat CCTV 0,6 m
2
 

Meja pengawas 1 m
2
 

Kursi @0,25 m
2
 (2) : 0,5 m

2
 

100% 2,1 m
2
 

Ruang kepala 

security 
1 NAD 1 

Meja Kerja 0,98 m
2
 

Meja Komputer 0,35 m
2
 

Kursi 0,25 m
2
Lemari 0,61 m

2
 

100% 2,19 m
2
 

Toilet / Lavatory 

(Pria) 
4 NAD 15 

Toilet @1,5 m
2
 (8) : 12m

2 
 

Urinoir @0,96 m
2
 (8) :  7,68 m

2 
 

Wastafel @0,6 m
2
 (4) : 2,4 m

2
 

70% 99,62 m
2
 

Toilet / Lavatory 

(Wanita) 
4 NAD 15 

Toilet @1,5 m
2
 (10) : 15m

2 
 

Wastafel @0,6 m
2
 (6) : 3,6 m

2
 

100% 128,4 m
2
 

Toilet / Lavatory 

(disabilities) 
4 MH 

4 (2 pria, 2 

wanita) 
Toilet area : 2 m x 1,5 m = 3 m

2 
30 % 9,36 m

2
 

Janitor 4 AS 2 Lemari @0,6(2) : 1,2m
2
 100% 13,6 m

2
 

Gudang 4 AS - 4 m x 4 m : 16 m
2
 50% 32 m

2
 

Mushola 2 AS 10 5 m x 5 m : 25 m
2
 100% 68 m

2
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Ruang kepala 

teknisi 
1 NAD 1 

Meja Kerja 0,98 m
2
 

Meja Komputer 0,35 m
2
 

Kursi 0,25 m
2 

Lemari 0,61 m
2
 

100% 2,19 m
2
 

Tabel 3.  13Analisis besaran unit pelayanan publik 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 
 

 

(Total luas area kegiatan pelayanan publik + sirkulasi antar ruang 10%)618,86 m2 + 61,88 m2 = 680,74 m2 

 

 

UNIT KEGIATAN PENGELOLAAN 

Nama Ruang Jumlah 

Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas 

Ruang 

Ruang kepala 

direksi 
1 NAD 2 

Meja Kerja 0,98 m
2 

Meja Kerja 2,88 m
2
 

Kursi @0,12 m
2
 (6) : 0,72 m

2
 

Lemari 0,61 m
2
 

Sofa 1,6 m
2
 

100% 13,58 m
2
 

Ruang rapat 1 NAD 20 

Meja @0,742 m
2
 (10) : 7,42 m

2
 

Kursi @0,504 m
2
 (20) : 10,08 m

2
 

Meja LCD 0,34 m
2
 

Sofa 1,60 m
2
 

100% 19,4 m
2
 

Ruang arsip 1 AS 2 Lemari @0,6 m
2
 (8) : 4,8 m

2
 100% 9,6 m

2
 

Ruang manajer 

administrasi dan 
1 NAD 2 

Meja Kerja 2,88 m
2
 

Meja Komputer 0,35 m
2
 

100% 8,18 m
2
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personalia  Kursi 0,25 m
2
 

Lemari 0,61 m
2
 

Ruang komersial 

dan pemasaran 
1 NAD 2 

Meja Kerja 2,88 m
2
 

Meja Komputer 0,35 m
2
 

Kursi 0,25 m
2
 

Lemari 0,61 m
2
 

100% 8,18 m
2
 

Ruang manajer 

operasional 
1 NAD 1 

Meja Kerja 2,88 m
2
 

Meja Komputer 0,35 m
2
 

Kursi 0,25 m
2
 

Lemari 0,61 m
2
 

100% 8,18 m
2
 

Ruang tamu 1 AS 6 
Sofa @0,48 : 2,88 m

2 

Meja 1,2 m
2
 

100% 10,68 m
2
 

Ruang sekretaris 4 NAD 1 

Meja Kerja 2,88 m
2
 

Meja Komputer 0,35 m
2
 

Kursi 0,25 m
2
 

100% 13,92 m
2
 

Ruang staf 

administrasi 
4 NAD 1 

Meja Kerja 2,88 m
2
 

Meja Komputer 0,35 m
2
 

Kursi 0,25 m
2
 

100% 13,92 m
2
 

Ruang staf 

personalia 
4 NAD 1 

Meja Kerja 2,88 m
2
 

Meja Komputer 0,35 m
2
 

Kursi 0,25 m
2
 

100% 13,92 m
2
 

Ruang kepala 

teknisi 
1 NAD 1 

Meja Kerja 0,98 m
2
 

Meja Komputer 0,35 m
2
 

Kursi 0,25 m
2
 

Lemari 0,61 m
2
 

100% 13,92 m
2
 

Ruang AHU 1 AS 3 Mesin AHU - 20 m
2
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Ruang MEE 1 NAD 3 Lemari perkakas 1,5 m
2
 100% 4,5 m

2
 

Ruang Genset 1 AS 3 Genset 29,28 m
2
 70% 51,24 m

2
 

Gudang 2 AS - 4 m x 4 m : 16 m
2
 50% 32 m

2
 

Tabel 3.  14Analisis besaran unit pengelolaan 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

 

(Total luas area kegiatan pengelolaan + sirkulasi antar ruang 10%) 221,22 m2 + 22,12 m2 = 243,34 m2 

 

UNIT KEGIATAN PENUNJANG 

Nama Ruang Jumlah 

Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas 

Ruang 

Ruang manajer 

Restoran 
1 NAD 2 

Meja Kerja 2,88 m
2
 

Meja Komputer 0,35 m
2
 

Kursi 0,25 m
2
 

Lemari 0,61 m
2
 

100% 8,18 m
2
 

Kafetaria 

karyawan 
1 AS 

100 

12 staf 

Lemari @1,5 m
2
 (3) : 4,5 m

2
 

Meja bundar kap. 5 org @0,78 m
2
 (20) : 15,6 

m
2 

Kasir  2  m
2 

Kursi @0,16(100) : 16 m
2
 

Area antri @1,2 m
2 
/ orang (100)  120 m

2 

Area penjual 0,09 m
2 
/ orang (12)  0,72 m

2
 

100% 156,82 m
2
 

Snack and 

beverage 
2 AS 6 staf 

Lemari @0,6 m
2
 (6) : 3,6 m

2 

Area penjual 0,09 m
2 
/ orang (6)  0,36 m

2
 

100% 15,84 m
2
 

Pantry 4 NAD 5 

Kitchen set 1,62 m
2
 

Bak cuci piring 0,9m
2
 

Microwave 0,08m
2
 

Meja bulat 1,2 m
2
 

100% 61 m
2
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Kursi @0,3 m
2
 (5) : 1,5 m

2
 

Lemari pendingin (2) : 0,5  m
2
 

Rak dispenser  0,3 m
2
 

Ruang ganti 1 AS 3 Bilik 1 m x 1,5 m - 1,5 m
2
 

R. Loker 1 AS 10 Lemari @0,75 m
2
 (5) : 3,75 m

2
 100% 11,25 m

2
 

Stage 1 SRK 20 Stage teater 106 m
2
 - 106 m

2
 

Tabel 3.  15Analisis besaran unit kegiatan penunjang 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 
 

(Total luas area Penunjang + sirkulasi antar ruang 10%) 360,59 m2 + 3,60 m2 = 364,19 m2 
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Luas Bangunan (LB) = ( Luas kegiatan utama + pelayanan publik 

+ pengelolaan + penunjang) + Sirkulasi 10% 

LB = 16.160,27m2 + 1.616,02m2 

LB = 17.776.29 m2 

3.1.1.3 StudixLuas LahanxParkir 

 Pengelola 

Jumlah pengelolaxx  : 160 orang per hari 

Mobil (20%)    : 36 orang  (80%) 25mobil 

Motor (50%)   : 80 orang  (80%) 62 motor 

Kendaraan umum (30%)  : 48 orang  (80%) 36 

        Taxi/angkot. 

 Pengunjung 

Jumlahzpengunjung berdasarkan akumulasi perhitungan 

pengunjung per hari dan akumulasi fasilitsas yang ada di 

bangunan ini yaitu 2.790 orang per hari. 

Jumlah pengunjung   : 2.790 orang 

Mobil (40%)    : 1.116orang 

2 penumpang (50%)  : 279 mobil 

4 penumpang (50%)   : 139 mobil 

Motor (40%)    : 1.116 orang  (80%) 890 motor    

Kendaraan umum (15%)  : 419 orang  (50%) 210 

        Taxi/angkot. 

Bus pariwisata (5%)  : 140 orang  (20%) 28 bus 

 

418 mobil 
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 TotalzKebutuhan Parkir Kendaraanz 

Mobil (NAD) (443x 10 m2)  : 4.430 m2 

Moto (NAD) (952 x  2.2 m2) : 2.094 m2 

 TotalzLuas Lahan Parkir 

6.524 m2 + sirkulasi 150% = 16.130 m2 

 

3.1.2 Studi Citra Arsitektural 

Citra arsitektural bangunan ini dihaaruskan dapat 

menunjukan identitasnya sebagai bangunan komersial dengan 

jenis fungsi hiburan serta kegunaanya. Citra arsitektural dapat 

dilihat melalui visual atau wujud fiskik dari bangunan itu 

sendiri. Citra dan fungsi dari bangunan ini ialah untuk 

memberikan fasilitas hiburan dengan konsep berbeda yang 

menjadi tujuan utama dari para pengunjung atau wisatawan.  

Dengan didasarkan pada citra tersebut diharapkan akan 

tercipta sebuah karya arsitektural yang bersifat estetik dan 

fungsional dan sesuai dengan tujuan proyek.  

Studi yang dapat dipertimbangkan dalam penerapan 

citra arsitektural bangunan ini yaitu : 

 

 Pencahayaan yang sesuai. 

 Tatanan dan hubungan ruang yang tepat dan efisien. 

 Suasana interior yang ingin diciptakan. 
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 Sirkulasi yang mencukupi. 

 Bukaan dan penghawaan yang memenuhi kebutuhan. 

 Solusi akustik yang benar. 

 Tema yang ingin digunakan tersampaikana. 

 Detail interior atau ekterior dan estetika bangunan. 

 

3.2 Analisis Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1 Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

3.2.1.1 Studi Sistem Struktur 

Sistem struktur yang digunakan pada bangunan 

ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu : 

a. Sub Structure (Struktur Bawah) 

Struktursinidigunakan untuk menahan seluruh 

beban struktur dizatasnya. Strukturzbawah ini 

kemudian menyalurkan beban struktur ke tanah 

secarazvertikal dan horisontal. Contoh : pondasi, 

retaining wall, pile cap. 

Pondasi Batu Kali KETERANGAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. 24Detail pondasi batu kali
 

Sumber :4.bp.com 

 Merupakan jenis pondasi dangkal 

 Material utama yaitu batu 
belah/batu kali 

 Untukmenahan gaya vertikal 

 Beban diteruskan melalui kolom 
ke bawah 

 
 

Kelebihan: 

 Material mudah didapat 

Kekurangan: 

 Hanya dapat diaplikasikan pada 
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 Biaya relatif murah 

 Banyak tenaga ahli yang dapat 
mengerjakan 

tanah keras 

 Beban tidak lebih dari 2 lantai 

 Material tidak homogen 

Pondasi Footplat KETERANGAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. 28Detail pondasi footplat
 

Sumber : https://ekabimantara.wordpress.com 

 

 Material utama yaitu besi dan cor 
beton 

 Untuk menahan gaya vertikal 

 Beban diteruskan melalui 
tulangan besi ke pondasi yang 
menjadi satu 

 Material bersifat homogen 

Kelebihan: 

 Biaya relatif murah 

 Pembuatan yang relatif cepat 

 Material mudah didapat 

 Kuat menahan beban yang lebih besar 

Kekurangan: 

 Membutuhkan galian tanah yang 
lebih dalam 

 Harus mempersiapkan begisting 
terlebih dahulu 
 

Pondasi Batu Kali KETERANGAN 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. 29 Pondasi Batu Kali 

Sumber : Sumber :4.bp.com 

 

 

 Merupakan jenis pondasi dalam 

 Material utama yaitu tulangan 
besi dan cor beton 

 Untuk menahan gaya vertikal 

 Beban diteruskan melalui kolom 
ke kemudian disalurkan ke pile 
cap dan ke pile. 

 
 
 

Kelebihan: 

 Material mudah didapat 

 Material yang digunakan adalah jenis 
beto yang kuat 

 Pemasangan mudah 

 Sudah dicetak terlebih dahulu 

 Telah banyak digunakan untuk proyek 
pada umumnya 

Kekurangan: 

 Hanya dapat diaplikasikan pada 
tanah keras 

 Membutuhkan alat bantu 
pancang 

 Memberikan efek getaran pada 
tanah 

 Biaya relatif mahal 

 

Tabel 3.  16Analisis sistem bangunan (under) 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 
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b. Mid Structure (Struktur Tengah) 

Struktur inidigunakan untuk menahan beban sekaligus 

sebagai pengikat pada bagian tengah bangunan seperti 

dinding yang ditopang oleh under structure. Contoh : 

Struktur rangka rigid, dinding massive. 

Rangka KETERANGAN 

  Penerima beban berupa 
rangkaian kolom 

 Meneruskan beban vertikal dan 
horizontal 

Kelebihan: 

 Lebih stabil 

 Biaya relatif murah 

 Banyak tenaga ahli yang dapat mengerjakan 

Kekurangan: 

 Kaku atau tidak dinamis 

 Saling berhubungan pada titik 
tumpunya 

Tabel 3.  17Analisis sistem bangunan (mid) 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

c. UpperzStructure (StrukturzAtas) 

Struktur penutup atap atau struktur yang terletak pada 

bagian teratas bangunan yang berfungi sebagai pelingkup. 

Struktur atap bertumpu pada kolom – kolom atau struktur 

yang ada dibawahnya Contoh : Struktur space frame, 

folded plat, dak beton dll. 

Space Frame KETERANGAN 
 

 

 

 

 

 

 Struktur atap dengan bentang 
lebar 

 Bahan yang digunakan yaitu 
pipa besi yang saling 
terkoneksi 

 Penyaluran beban melalui 
batang batang besi yang 
terkoneksi 
 

 

Gambar 3. 30Struktur rangka
 

Sumber : http://ettasaja.co.id 

Gambar 3. 31 Struktur Space Frame 

Sumber : www.buildersengineer.com 
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Kelebihan: 

 Memiliki bentuk yang bebas 

 Beban dapat tersalurkan secaa merata 

 Lebih ringan dari atap rangka baja atau 
beton 

 Tahan terhadap api 

Kekurangan: 

 Perawatan yang susah 

 Pemasangan memerlukan 
tenaga ahli 

 Biaya material mahal 

 Belum banyak tersedia di 
Indonesia 

 

Dak Plat Beton KETERANGAN 
 

 

 

 

 

 

 Sebagai penutup atap yang 
biasa digunakan pada high 
rise bulding 

 Terbuat dari material beton 
bertulang 

 Memiliki jagka usia yang relatif 
lama 

 

Kelebihan: 

 Kuat dan tahan lama 

 Menyerap panas lebih sedikit 

 Banyak tenaga ahli yang dapat 
mengerjakan 

 Tahan terhadap api 

Kekurangan: 

 Perawatan yang susah ketika 
terjadi kebocoran 

 Biaya mahal 

 Memerlukan banyak 
persiapan saat pemasangan 

Tabel 3.  18Analisis sistem bangunan (upper) 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

3.2.1.2 Studi SistemzEnclosurez 

Sistem enclosurezpada bangunan ini ada tiga jenis yaitu : 

a. Penutup lantai 

 Material penutup lantai yang memiliki nilai estetis yang 

lebih dan sesuai kebutuhan ruangan. 

 Material penutup lantaizmenggunakan bahan yang 

kuat dan tahan lama. 

 

 

Gambar 3. 32Struktur rangka
 

Sumber :http://ettasaja.co.id/ 
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b. Dinding 

 Material pelapis dinding memiliki sifat kedap suara 

sehingga tidak mengganggu ruangan lain. 

 Material pelapis dnding memiliki nilai estetis yang 

tinggi. 

 Material pelapis dinding luar menggunakan bahan 

efisien dan fleksibel. 

 Material dapat menahan panas. 

 Material dapat memantulkan sinar UV. 

c. Plafon 

 Material Plafon dengan material yang lebih tahan 

terhadap ai dan dapat meredam suara. 

 Memiliki daya tangkap sinar sehingga dapat 

memproyeksikan sinar proyektor. 

 Tahan terhadap hama rayap 

 

d. Penutup atap 

 Material penutup atap menggunakan bahan yang awet 

dan kuat. 

 Tidak menyerap panas terlalu banyak. 

 Material yang tidak mudah bocor dan perawatan yang 

mudah. 
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PENUTUP LANTAI 

Keramik 

  Memiliki beragam motif 

 Digunakan sebagai pelapis lantai 

maupun dnding 

 Memiliki banyak jenis keramik. 

 Terbuat dari keramik yang dilapisi 

glazur. 

 Memiliki daya serap terhadap air 

 Dapat menyerap panas ataupun 

dingin 

Kelebihan Kekurangan 

 Bahan yang tahan terhadap api  

 Bahan dasar alami 

 Harga yang ekonomis 

 Permukaan bertekstur tidak licin 

 Mudah dipasang 

 Mudah didapat 

 Tidak rapi jika peasangan tidak 

dilakukan dengan benar 

 Mudah pecah 

 Akan pecah jika terlalu lama 

terkena panas dan hujan 

Marmer 

  Memiliki beragam motif 

 Terbuat dari bahan alami 

bermacam-macam sesuai merk. 

 Berfungsi sebagai pelapis lantai 

maupun dinding. 

 Memiliki sifat isolator terhadap 

panas 

Kelebihan Kekurangan 

 Bahan yang kuat dan tahan lama 

 Memiliki nilai estetis tinggi 

 Tidak mudah pecah 

 

 Biaya pemasangan dan bahan 

yang mahal 

 Memerlukan tenaga khusus  

 Susah didapatkan 

Granit 

  Memiliki beragam motif 

 Digunakan sebagai pelapis lantai 

maupun dnding. 

 Bahan alami  berupa batu jenis 

granit 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Bahan yang tahan terhadap api  

 Bahan dasar alami 

 Biaya pemasangan dan bahan 

yang mahal 

Gambar 3. 33Keramik 
Sumber : www.bbk.go.id, 2017 

Gambar 3. 34Marmer 

Sumber : www.marmer-granit.com, 2017 
 

Gambar 3. 35Granit 

Sumber : www.sekawanpoles.com, 2017 
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 Permukaan bertekstur tidak licin 

 Mudah dipasang 

 Memiliki nilai estetis tinggi 

 Tidak mudah pecah 

 Memerlukan tenaga khusus  

 Susah didapatkan 

Lantai Vinyl 

  Digunakan untuk melapisi lantai 

 Bahan dasar yaitu PVC 

 Motif beragam 

 Memiliki beragam ukuran. 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Harga yang murah 

 Tahan air 

 Tidak terdapat nat / celah. 

 Elastis dan tidak mudah sobek 

 Perawatan mudah 

 Mudah terbakar. 

 Mudah terkelupas 

 Bahan kurang kuat terhadap 

beban berat 

 

Karpet Lantai 

  

Kelebihan Kekurangan 

 Memiliki nilai estetis 

 Mudah dipotong dan dipasang 

 Tidak terdapat sambungan 

 Elastis dan tidak mudah sobek 

 

 Harga yang mahal dari segi 

material. 

 Mudah terbakar. 

 Mudah terkelupas 

 Tidak tahan terhadap air 

DINDING 

Dinding Bata Ringan 

  Digunakan sebagai pengganti 

batu bata 

 Material pengisi dinding 

 Terbuat dari bahan alami yang 

lebih ringan 

 Tahan panas 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Ringan dan kuat 

 Tahan terhadap api 

 Meredam kebisingan 

 Tidak tahan terhadap 

kelembaban tinggi 

 Mudah patah 

Gambar 3. 36Bahan vinyl 

Sumber : www.sarana-bangunan.com 
 

Gambar 3. 37Karpet 

Sumber : tokoliman.co.id, 2017 
 

Gambar 3. 38Dinding hebel 
Sumber : https://nikifour.co.id/, 2017 
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 Pemasangan mudah, mudah dipotong  

 

Partisi Kalsiboard 

  Digunakan untuk sekat ruangan 

 Bahan dasar dari patikrl gypsum 

 Bahan fabrikasi 

 Dimensi fabrikasi 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Pemasangan mudah 

 Harga yang ekonomis 

 Tahan lama 

 Mudah dibentuk dan perawatan 

mudah 

 Masih tembus suara 

 Bahan mudah patah 

 Tidak tahan api 

 Tidak dapat menahan beban 

berlebih 

 

Partisi Kaca 

  Digunakan untuk sekat ruangan 

 Bahan dasar dari kaca 

 Bahan fabrikasi 

 Dimensi beragam 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Perawatan mudah 

 Tahan api dan perubahan suhu. 

 Memiliki nilai estetis tinggi 

 Mudah pecah  

 Harga yang relatif mahal 

 Tidak tahan terhadap beban 

berlebih 

 

 

 

 

Aluminium Composite Panel (ACP) 

  Digunakan untuk melapisi dinding 

 Terbuat dari bahan utama 

polyetthylene dan aluminium. 

 Dimensi bahan yang terfabrikasi 

 Ketebalan yang terfabrikasi 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan terhadap perubahan cuaca  Harga yang kurang ekonimis 

Gambar 3. 39Partisi kalsiboard 
Sumber : www.rumahku.com, 2017 

Gambar 3. 40Partisi kaca 
Sumber : http://pintualuminiumku.com, 2017 
 

Gambar 3. 41Aluminium Composite Panel 
(ACP) 

Sumber : www.ct-bond.com, 2017 
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 Memiliki nilai estetis 

 Tahan terhadap api dan karat 

 Material yang ringan. 

 Bahan elastis dan mudah dipotong 

 

 Lemah terhadap tekanan angin. 

 Terdapat nat antar panel 

Plafond 
Gypsumboard 

  Berfungsi untuk bahan penutup 

plafon 

 Bahan dasar yaitu gypsum. 

 Dimensi sudah terfabrikasi 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Mudah dalam pemasangan 

 Memiliki nilai estetis 

 Mudah dibentuk 

 Tidak mudah terbakar 

 Anti hama rayap 

 Mudah patah  

 Bahan tidak kedap suara 

 Harga yang kurang ekonomis 

 Tidak tahan terhadap air 

 

PENUTUP ATAP 

Dak Beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Digunakan untuk atap bangunan  

 Bahan utama yaitu beton 

bertulang 

 Dimensi ketebalan 120 mm 

 Jenis struktur atap beton 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Kuat dan tahan terhadap segala 

cuaca 

 Dapat digunakan sebagai fungsi ruang 

lain 

 Taha terhadap api 

 Anti hama rayap 

 Tidak mudah bocor 

 

 Harga material yang mahal 

 Butuh banyak persiapan dalam 

pemasangan 

 Kedap terhadap suara 

 Perawatan yang susah ketika 

terjadi kebocoran 

Polycarbonate 

Gambar 3. 42Gypsumboard 
Sumber : chinaflame.buy.xpandrally.com, 2017 
 

Gambar 3. 43Dak beton 
Sumber : www.carabuas.xyz, 2017 
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  Digunakan untuk penutup atap 

 Bersifat transparan 

 Memantulkan radiasi matahari 

 Memburuhka struktur penopang 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan terhadap panas hingga 2000
 o
C 

 Tahan terhadap panas tinggi, titik 

lebur 2000
o
C. 

 Material ekologis 

 Mampu memantulkan panas 

 Rentan terhadap perubahan 

cuaca 

 Harga material relatif mahal 

 

Roof Glass 

  Digunakan untuk penutup atap 

 Terbuat dari bahan dasar kaca 

 Memiliki sifat transparan 

 Membutuhkan struktur penopang. 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Transparan memberi kesan luas 

 Memiliki nilai estetis 

 Dapat merefleksikan cahaya matahari  

 Perawatan susah 

 Harga material yang relatif mahal 

 Mudah pecah 

 Tidak dapat menopang beban 

berlebih 

 

Tabel 3.  19Analisis sistem enclosure bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

 

 

 

 

Metode Pembangunan 

Metode pembangunan merupakan teori atau cara proses 

pembangunan New Entertaining Plaza, dengan menggunakan 

metode yang bertujuan untuk mempercepat proses pembangan 

dengan aman, efisien dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. 

Gambar 3. 44Polycarbonate 

Sumber : www.sinardwikarya.com, 2017 

 

Gambar 3. 45Roof Glass 
Sumber : www.ggsl.co.uk, 2017 
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Salah satnya adalah metode yang digunakan pada pembangunan 

struktur pondasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan alat bantu berupa mobil pompa beton untuk 

menyalurkan beton ke lantai yang lebih tinggi sehingga lebih 

menghemat waktu, biaya dan tenaga. Ketinggian maksimum yang 

bisa dicapai oleh alat ini yaitu 23 meter. 

 

 

 

 

Gambar 3. 46Mobil pompa betom 
Sumber : Panduan sitem bangunan tinggi, Jimmy S. Juwana 

Gambar 3. 47Tank Crane 

Sumber : Panduan sitem bangunan tinggi, Jimmy S. Juwana 2005 
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Crane/katrol merupakan alat berat yang berfungsi sebagai 

lifter atau untuk mengangkat bahan bahan mterial berat yang 

dibutuhkan untuk tujuan pemasangan pada tempat yang tinggi. 

Karena keterbatasan lahan dan tidak memungkinkan untuk 

menggunakan crane tanam, maka digunakan crane yang memiliki 

skala lebih kecil. Crane ini disebut crane tank dimana dapat 

digerakan lebih fleksibel seperti alat eskavator. Jenis crane ini 

hanya mampu mencapai ketinggian maksimum 51,8 meter. Karena 

bangunan yang tidak terlalu tinggi, maka jenis crane yang sesuai 

dan bisa digunakan adalah tipe Tank Crane. 

 

 

 

 

 

 

 

Mesin pancang untuk pondasi pada bangunan akan digunakan 

sistem hidrolik. Keuntungan dari sistem ini yaitu dapat mereduksi 

getaran menjadi lebih kecil sehingga tidak mengganggu bangunan 

sekitar. Dalam kasus lokasi tapak ini sangat berdekatan dengan 

bangunan lain sehingga sangat riskan, maka perlu diperhatikan 

dalam metode pemasangan dengan cara penggunaan alat bantu 

yang tepat guna. 

Gambar 3. 48Mesin Pancang Hidrolik 
Sumber : alibaba.com, diakses pada tahun 

2017 
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kebutuhan pada masing – masing ruangan tersebut. Pada 

pencahayaan buatan yang digunakan selain pencahayaan 

umum (general light) juga digunakan pencahayaan khusus 

yang digunakan pada ruangan khusus. Berikut adalah 

beberapa jenis lampu atau pencahayaan buatan yang 

digunakan: 

a. Lampu TL (Tubular Lamp) / FluorescentLamp 

 

 

 

 

LampuzTL ialah jenis lampu general yang biasa 

digunakan pada ruangan yang membutuhkan cahaya yang 

terang seperti pada ruang servis, ruang kerja, ruang kantor 

dan lain – lain. Lampu ini memilikitingkat iluminasi yang 

timggi sehingga dapat menerangi ruangan yang disinarinya. 

 

b. Lampu SL (Soft Light) / Essential Lamp 

 

 

 

 

LampuzSL merupakan jenis lampu TL yang memiliki 

ukuran lebih kecil sehingga lebih efisien, fungsinya pun 

Gambar 3. 49Lampu TL 

Sumber : www.rajalistrik.com 

Gambar 3. 50Lampu SL 

Sumber : sinarterangelectric.indonetwork.co.id, 



149 
 

sama namuncahaya yang dihasilkan dari lampu SL ini 

lebihsejuk danztidak begitu silau seperti lampu TL.  Lampu 

SL biasadigunakan pada ruangan ruangan yang 

membutuhkan cahaya yang tidak terlalu terang seperti 

pada ruangan servis kamar mandi/toilet.lampu TL karena 

daya yang dibutuhkanoleh lampu SL lebih kecil. 

c. Lampu Halogen 

 

 

 

 

Lampu halogen merupakan lampu yang menghasilkan 

cahaya sorot yang berfungsi untuk memfokuskan suatu 

objek yang terkena cahaya, Biasa digunakan pada display 

maupun pada tempat lain tergantung kebutuhan. 

d. Lampu LED (Light Emitting Diode) 

 

 

 

 

Lampu LED adalah jenis lampu hemat energi yang 

meminimalisir panas dan mempunyai konsumsi energi 

listrik sedikit namun dapat menghasilkan cahayayang cukup 

terang. 

 

Gambar 3. 52Lampu LED 

Sumber : www.bintaroled.com, 

2017www.astudiarchitect.com, 
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e. Moving lamp LED  

 

 

 

 

 

 

 

Jenis lampu khusus yang digunakan dalam ruangan 

khsusus yaitu pada ruangan Music Longue dimana minim 

cahaya dan memang membutuhkan variasi lighting moving 

lamp untuk meciptakan kesan glamour dalam sebuah 

ruangan diskotik. 

Ada beberapa tehnik pencahayaan yang juga 

berpengaruh pada kesan ruangan tergantung fungsinya, 

beberapa tehnik tersebut diantara lain : 

 Downzlights, teknik pencahayaan yang mengarahkan 

ke bawah, pada umumnya dipasang pada muka plafon. 

 Spotslight, ialah teknik pencahayaan dengan 

menyorotkan cahaya ke objek dengan intensitas 

cahaya yang besar. Menciptakan kesan fokus pada 

objek. 

Gambar 3. 53Lampu LED 
Sumber : dts-lighting.it, 2017 
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 Track light, pencahayaan dengan memasang lampu 

dengan tatanan linier pada dinding, lampu inidigunakan 

untuk pemandu jalan di area sirkulasi publik. 

 Wallzwasheer, pencahayaan dengan menyinari bidang 

lurus atau vertikal, biasa dipasang pada permukaan 

dinding. 

 Valance lighting, teknik pencahayaan dengan 

menyemnunyikan pencahayaan pada papan 

horizontalatau dikenal dengan istilah hidden lamp. 

 Core lighting, teknik pencahayaan dengan 

mengarahkan lampu ke langit-langit. 

Kebutuhan penerangan lampu juga berpengaruh pada 

bangunan yang dibutuhkan yaitu : 

Fungsi Bangunan 
Kuat Penerangan 

(lux) 

Intensitas Daya 

(Watt / m2) 

Kantor 250 – 350 lux 15 – 30 watt 

Hunian 100 – 250 lux 10 – 20 watt 

Hotel 150 – 300 lux 15 – 30 watt 

Restoran, toko, pameran 200 – 500 lux 20 – 30 watt 

Rumah sakit 150 – 350 lux 15 – 30 watt 

Bioskop, planetarium 150 lux 15 watt 

Ruang komputer, pusat 

perbelanjaan 
500 lux 30 – 50 watt 

Basement, hall, koridor, 

tangga, gudang, toilet 
150 – 350 lux 5 – 10 watt 

Tabel 3.  20Klasifikasi Kuat Penerangan berdasarkan fungsi 

Sumber : Jimmy S., Juwana (2005) 
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3.2.2.2 Penghawaan 

A. Sistem Penghawaan Alami 

Penghawaan alami yaitu proses sirkulasi udara secara 

alami yang terjadi pada suatu bangunan melalui bukaan 

dinding seperti jendela, rooster dll. Penghawaan alami 

dapat dilakukan dengan mengatur orientasi bangunan, hal 

ini bertujuan untuk memaksimalkan aliran udara yang 

masuk. 

B. Sistem Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan merupakan sistem penghawaan 

yang menggunakan alat bantu agar dapat tercipta suatu 

sirkulasi udara dalam suatu ruangan. Penghawaan buatan 

sangatlah penting karena pada beberapa ruangan yang 

tidak bisa menggunakan penghawaan alami harus diganti 

menggunakan pengawaan buatan. Penghawaan buat 

dapat mempengaruhi kenyamanan thermal pada suatu 

ruangan yang dapat mendukung aktivitas didalamnya. 

Dalam sistem ini, digunakan sumber energi utama yaitu 

listrik untuk mengoperasionalkan alat – alat penghasil 

udara ini. Jenis alat yang digunakan dalam sistem 

penghawaan buatan antara lain yitu : 
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a. Exhaust Fan 

 

 

 

 

 

 

Sistem pembuangan udara dengan cara menghisap 

udarayang ada dalamsuatu ruangan dan dikeluarkan di 

luarruangan. Biasa digunakan pada ruangan yang 

memiliki kelembaban tinggi dan udara yang kotor seperti 

pada dapur yang terdapat asap dari aktivitas dapur dan 

pada ruangan diskotik yang banyak terdapat asap rokok. 

b. AirdConditioner (AC) 

Penhawaan buatan dengan menggunakan energi 

listrik yang dikonversi melalui mesin sehingga 

menghasilkan suhu udara yang bisa dikontrol. Terdapat 

dua sistemsAC, yaitu : 

 Direct Cooling adalah sistem pendingin udara yang 

kemudian disalurkan langsung ke dalam ruangan tanpa 

menggunakan saluran ducting. Pada sistem direct 

cooling ini, AC yang umum digunakan yaitu; AC Split 

unit (0,5 – 3 pk) dan AC stand (0,5 – 3 pk). 

 

Gambar 3. 54Exhaust fan 

Sumber : m.made-in-china.com, 2017 
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 Indirect Cooler adalah sistem penghawaan buatan 

denganzcara mendinginkan media es melalui 

kondensor (chiller) dengan suhu ± 5°C yang kemudian 

dialirkan ke mesin AHU (AirsHandling Unit)smelalui 

pipa ducting. Sistem penghawaan ini disebut dengan 

sistem penghawaan AC Central. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 55AC Standart 

Sumber : www.eedesignit.com - www.aliexpress.com, 2017 

Gambar 3. 56AC Stand 

Sumber : www.eedesignit.com - www.aliexpress.com, 2017 

Gambar 3. 57AC sentral 

Sumber : serviceacjogja.pro, 2017 
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3.2.3 Studi Sistem Utilitas 

3.2.3.1 Sistem DistribusisAir Bersihz 

Sumber penyaluran air bersih pada daerah perkotaan  dan 

pada umumnya berasal dari sumber PDAM yang kemudian 

disalurkan lagi lewat pipa-pipa jaringan air bersih. Pada 

bangunan ini, terdapat dua jenis sistem pendistribusian air 

bersih yaitu : 

a. Sistem Up-Feed 

 Sistem ini memanfaatkan pompa air untuk mendistribusikan 

ke ruangan pada tiap lantai dengan cara memompa air ke 

atas yang diambil dari ground tank atau penampung air 

yang berada di bawah. 

b. Sistem Down-Feed 

 Sistem ini menggunakan penampung air yang diletakan di 

atas bangunan yang kemudian akan dialirkan ke ruangan- 

ruangan yang ada di bawahnya dengan memanfaatkan 

sistem gravitasi. 

3.2.3.2 Sistem PengolahanzLimbah 

Berdasarkan sistemnya, penyaluran limbah dibagi menjadi 

dua jenis yaitu : 

a. Sistem one pipe 

Pada sistem ini, saluranair kotor seperti air tinja, air 

sabun, dan lain-lain kemudian dialirkan pada sebuah 
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saluran pipa dengan ujung yang selalu terbuka (vent 

stack). 

 

b. Sistemstwo pipes 

Sistem two pipe ini bekerja dengan cara, mengalirkan 

jaringan limbah air kotor dan dialirkan dengan pipa yang 

berbeda tergantung jenisnya. Jenis air tinja / black 

watersdibuang melewati soil pipe dan air kotor selain air 

tinja / grey water dibuangsmelewati water pipes.  

Limbah hasil olahan atau limbah buangan akan 

disalurkan dengan cara yang berlainan tergantung jenis 

limbah tersebut, jenis limbah tersebut diantaranya : 

a. Jaringan Air Hujan 

Air hujan yang jatuh ke atap bangunan dapat 

dimanfaatakan dan digunakan kembali. Air dari atas akan 

disalurkanmenuju ground tank dan ditampung untuk 

kemudian digunakan kembali. Sistem ini dapat membantu  

menghemat kebutuhan air dalam bangunan. 

b. JaringansLimbah Cair (Grey Water) 

Limbah cairakan dialirkan ke dalambpenampung lalu 

akan diolah kembali dengan sistem filtrasi organik dan 

kemudian hasilnya akan digunakan untuk menyiram 

tanaman. Limbah yang mengendap akan dibuang ke 
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saluran pembuangan kota melalui bak kontrol yang 

dialirkan langsung ke saluran pembuangan.  

 

c. Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Yang dimaksud Limbah Padat pada bangunan ini 

ialah limbah yang bersumber dari kotoran manusia. 

Limbah padat yang akan diuraikan oleh organisme 

kemudian akan bermanfaat sebagai pupuk organik melalui 

proses lagi dengan sistem filtrasi. 

 

3.2.3.3 Manajemen Sampah 

Terdapat metode yang digunakan dalam sistem 

manajemen sampahtakni :  

Pengumpulan melewati Shaft  

Pada sistem ini, sampah organik/anorganik dibuang 

melalui saluran shaftsampah yang terdapat pada bangunan. 

Shaft tersebut adalah berupa lubang vertikal yang kemudian 

akan menampung sampah – sampah tersebut di bawah 

denganbak/tong sampah dan kemudian baru diangkut oleh 

kendaraan dinas kebersihan kota atau pekerja kebersihan 

yang bertanggung jawab. 
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3.2.3.4 Sistem Pemadam Kebakaran 

Penanggulangan terhadap bahaya bencana kebakaran 

dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Penanggulangan pasif 

Sistem penanggulangan pasif menggunakan bahan 

pelindung atau material anti bakar yang sewaktu -waktu 

dapat mengurangi resiko penyebaran kebakaran pada 

bangunan. Berikut beberapa contohnya seperti :: 

 Tangga Darurat 

Tanggadarurat merupakan jalur evakuasi utama saat 

terjadi bencana kebakaran. Pada dinding digunakan 

material yang tahanterhadapapi yaitu dengan 

menggunakan dinding core yang memiliki ketahanan 

tinggi terhadap api.  

 

 

 

 

 

 

 Pintu Darurat 

Pintu darurat adalah jalur evakuasi publik dengan 

menggunakan sirkulasi tangga darurat yang telah 

disediakan untuk digunakan pada saat terjadi bencana. 

Gambar 3. 58Tangga darurat 

Sumber : www.rumahku.com, 2017 



159 
 

Pintu ini berbeda dengan pintu sirkulasi karena 

penggunaanya hanya pada saat darurat.  

 

 

 

 

 

 

 

 Pendeteksi Asap dan Sprinkler 

Pendeteksi asap digunakan untuk mendeteksi 

keberadaan asap yang berada dalam ruangan yang 

berpotensi terjadi  titik api yang menyebabkan kebakaran. 

Sedangkan sprinkler berfungsi untuk memancarkan air 

pada ruangan yang terletak di plafon. Kedua alat ini 

merupakan kombinasi penanggulangan awal pada kasus 

kebakaran dengan sistem smoke detector yang akan 

memberi sinyal kepada sprinkler untuk memancarkan air 

ketika membaca keberadaan asap. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 59Pintu darurat 

Sumber : sites.google.com, 2017 

Gambar 3. 60Smoke detector 

Sumber : www.mrswitch.com, 2017 
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b. Penanggulangan aktif 

Sistem penganggulangan aktif yaitu sistem yang 

memerlukan pengguna untuk mengaktifkan alat dalam 

penggunaanya. Sistem ini biasanya berupa alat yang 

diletakan di sekitar bangunan. Beberapa alat tersebut 

yaitu: 

 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

Berupa alat [emadam kebakaran berbentuk 

tabung vakum yang diisi NO2 / gas Nitrogen sebagai 

gas yang anti terhadap api. Tabung APAR ini 

biasanya diletakan di sekitar tangga darurat dan 

ruangan publik yang berada pada tiap lantai. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 61Smoke detector 

Sumber : www.mrswitch.com, 2017 

 

Gambar 3. 62Tabung APAR 

Sumber : www.alatpemadamapi.xyz, 2017 
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 Hydrant dalam 

Hydrant padabangunan publik dibedakan 

menjadi 2 jenis berdasarkan zona peletakannya 

yakni: 

- Hydrant bangunan  

Hydrant bangunan biasa diletakkan di dalam 

bangunan publik. Agar efisien, ruang publik harus 

memiliki luas ± 800 m2 karena panjang selang yang 

sangat panjang yakni 30 meter. Peletakan hydrant ini 

sebaiknya diletakkan pada jarak 35 meter antara satu 

dengan yang lain untuk menghemat pengadaan 

hydrant.  

 

 

 

 

 

 

- Hydrant luar 

Pada umumnya, hydrantluar terletak pada halaman  

 

 

 

 

Gambar 3. 63Hydrant indoor 

Sumber : ptanugrahhiryaperkasa, 2017 

Gambar 3. 64Hydrant outdoor 

Sumber : http://www.mh-valve.com, 
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3.2.3.5 Sistem Telekomunikasi 

Pada sistem telekomunikasi bangunan ini,digunakan 

jaringan fiber optic. Sistem telekomunikasi dibedakan 

menjadidua berdasarkan jangkauanya yaitu : 

a. Sistem telekomunikasi internal 

Pada sistem internal, penyampaian informasi 

dilakukan pada lingkup satu bangunan, sehingga 

memudahkan pengelola untuk berkomunikasi dengan 

cepat. Contohnya jaringan teleponz(intercom), jaringan 

audio sentral dan walky talky (HT). 

b. Sistem telekomunikasi eksternal 

Sistem ekternal merupakan sistem telekomunikasi 

yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan 

pengguna lain diluar lingkup bangunan. Contohnya 

sepertijaringan telefon (interlokal) dan jaringan internet. 

3.2.3.6 Elektrikal 

Jaringan elektrikal atau listrik merupakan salah satu 

elemen penting dalam sistem utilitas suatu bangunan. 

Jaringan listrik pada umumnya di suplai melalui PLN. 

Terdapat sumber suplai energi listrik sekunder yang berasal 

dari genzet. Perletakan ruang elektrikal sebaiknya diletakan 

jauh dari jangkauan pengunjung karena menyangkut 
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keselamatan. Berikut merupakan sistem distribusi jaringan 

listrik pada bangunan New Entertaining Plaza :  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.7 Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal pada New Entertaining 

Plaza  ini, dibutuhkan karena bangunan yang memiliki level 

hingga 3 lantai. Sistem transportasi vertikal yang digunakan 

dalam bangunan ini yaitu : 

a. Elevator / Lift 

Elevatoratau liftmerupakan sarana transportasi vertikal 

yang biasa digunakan sebagai sirkulasi naik dan turun 

bagi orang maupun barang secara otomatis. Pada 

bangunan dengan laintai banyak, lift merupakan sarana 

yang efektif dalam penggunaanya. Lift jga dijadikan 

sarana sirkulasi buat kaum difable. 

b. Tangga 

Tangga merupakan transportasi vertikal manual yang 

umum terdapat pada bangunan berlantai banyak. Fungsi 

Main 

distribution 

Panel 

(MDP) 

 

Sumber Listrik (PLN, photovoltaic) 

 

Sub 

Ditribution 

Panel 

(SDP) 

 

Trafo 

 

Genset 

 

Ruangan 

 

Ruangan 

Skema 3. 12Pola distribusi sumber listrik 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 



164 
 

dari tangga juga sama yaitu sebagai sarana sirkulasi 

orang maupun barang. Tangga tidak memerlukanenergi 

listrik seperti lift . Selain itu tangga juga diwajibkan ada 

dalamsuatu bangunan lantai banyak karena tangga 

merupakan jalur evakuasi darurat utama yang akan 

digunakan pada saat terjadi bencana pada bangunan 

tersebut. 

c. Ramp 

Rampmerupakan fasilitas yang digunakan bagi kaum 

difable pengguna kursi roda yang tidak bisa melewati 

tangga. Selain itu, ramp juga digunakan untuk sirkulasi 

saat mengangkut barang dari level yang rendah ke level 

yang lebih tinggi. Ketentuan kemiringan ramp yaitu 1:12. 

3.2.3.8 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan dalam bangunan ini dibagi menjadi w 

kategori yaitu : 

a. Sistem KeamananAktif 

Keamanan aktif adalah sistem keamanan yang 

dilakukan dengan tenaga manusia, biasanya 

menggunakan tenaga keamanan security yang bertugas 

untuk memantau segala aktivitas di dalam dan di sekitar 

bangunan.  
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b. Sistem Keamanan Pasif 

Sistem keamanan pasif adalah sistem keamanan 

yang dilakukan dengan bantuan alat berupa CCTV. 

Dengan bantuan CCTV dapat dilakukan pemantauan 

pada tempat atau ruangan yang diletakan CCTV. Alat ini 

mampu memantau aktivitas didalam dan diluar 

bangunan selama 24 jam nonstop.  

3.2.3.9 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir digunakan untuk melindungi 

bangunan dari sambaran petir melalui beberapa jenis sistem 

yang kemudian dialirkan ke bawah tanah (ground). 

Bangunan berlantai banyak lebih berpotensi terkena 

sambaran petir, maka supaya lebih efektif penangkal petir 

sebaiknya diletakan pada posisi tertinggi di bangunan 

tersebut. Secara umum terdapat dua jenis penangkal petir 

yang sering digunakan yakni : 

a. Sistem Franklin / Konvensional 

Sistem ini merupakan sistem penangkal petir 

konvensional yang paling sering digunakan. Sistem ini 

bersifat nonradioaktif sehingga ramah lingkungan. 

Kelemahan sistem franklin yaitu tidak mampu 

menjangkau radius yang terlalu jauh. 
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b. Sistem Sangkar Faraday 

Sistem Sangkar Faraday merupakan sistem yang 

biasa digunakan pada rumah tinggal dan bangunan 

lainya. Alat ini bekerja dengan menerima sambaran petir 

yang berupa kawat tembaga. Cara kerja sistem ini 

adalah dengan menyalurkan aliran listrik yang diterima 

spitzer pada ujung penerima menuju ke tanah (ground) . 

Jangkauan sistem faraday ini mampu menjangkau radius 

yang cukup jauh. 

3.2.4 Studi Pemanfaatan Teknologi 

Beberapa penerapan teknologi pada bangunan ini yaitu : 

Bioskop : 

 Proyektor Digital sebagai alat yang digunakan untuk 

memvisualisasikan gambar baik itu proyetor jenis analog 

atau digital. Proyektor yang digunakan di bioskop harus 

mempunyai keterangan cahaya minimal 25.000 lumen 

 

 

 

 

 

 

 Server Dolby Show Library adalah alat yang digunakan untuk 

penyimpanan data film digital. Alat ini mempunyai teknologi 

Gambar 3. 65BARCO FLM HDX 
W20 DLPProjector

 

Sumber :www.tdc.com.au 
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sistem proteksi isi ini disebut Key Delivery Message (KDM). 

Dengan KDM, materi film digital hanya bisa dibuka dengan 

nomor seri khusus pada waktu dan di tempat yang sudah 

ditentukan. Apabila terjadi pembajakan di bioskop, dengan 

alat khusus dapat dibaca watermark digital di kopi bajakan 

sehingga dapat dilacak di bioskop mana dan kapan 

pembajakan terjadi. 

 

 

 

 

 

 Cinema Sound Prosesor Merupakan alat pengolah audio dari 

sebuah film mendistribusikan ke setiap chanel dari speaker 

yang ada sehingga membentuk kualitas audio menjadi lebih 

hidup dan nyata layaknya suara yang kita dengar di 

kenyataan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 66Dolby DSS220 Server
 

Sumber :www.blasteroidconsulting.com 

 

Gambar 3. 67 BARCO Type AP24-3D
 

Sumber :www.barco.com 
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 Speaker berfungsi untuk menyalurkan suara dari amplifier, 

speaker disebar di setiap bagian yang ditentukan agar 

penonton dapat merasakan sensasi suara 3D yang seperti 

asli namun tetap nyaman didengar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Screen adalah layar dengan bahan material PVS dengan 

coating alumunium yang digunakan untuk menangkap 

gambar dari proyektor dan kemudian menghasilkan gambar 

yang dapat dilihat oleh penonton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 68 QSC Loudspeaker
 

Sumber :www.cinetech.com.au 

 

Gambar 3. 69 Harkness Screen Spectral 300
 

Sumber :www.harkness-screens.com 
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3.3 Analisis Konteks Lingkungan 

3.3.1 Latar Belakang Lokasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi tapak terletak di sudut jalan antara Jalan Simpang 

Lima dan Jalan Pandanaran. Luas lahan 10.500 m² atau ± 1,1 

ha ini merupakan lahan dengan status kepemilikan swasta. 

Luas dasar bangunan eksisting yaitu 4.895 m² dengan 

ketinggian dua lantai. Dimensi bangunan eksisting yaitu lebar 

46 meter x panjang 116 meter dengan formasi memanjang. 

Orientasi bangunan cinderung menghadap kea rah Lapangan 

Simpang Lima yaitu arah tenggara. Bangunan dikelilingi akses 

jalan memutar sehingga memudahkan pengendara yang lewat. 

Gedung ini berbatasan dengan gedung perkantoran Indosat 

dan sarana pendidikanSMK N 7 Semarang. 

Gambar 3. 70 Tapak lokasi 

Sumber : Analisa pribadi, 2017 
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Dalam konteks lingkungan yang terdapat pada lokasi 

tapak E-Plaza yang terdapat pada Ruko Gajahmada 

digolongkan menjadi 2 unsur yaitu unsur Tangible (fisik atau 

terlihat) dan unsur Intangile (Non fisik atau tidak terlihat) yaitu : 

 Fisik (Tangible) 

Unsur tangible pada lokasi ini berupa hal hal – hal fisik seperti 

bangunan dan fasilitas pada bangunan tersebut.  

Bangunan 

 

 

 

 

 

 

Pada fisik bangunan E-Plaza Semarang terlihat bahwa 

bangunan tertutup oleh baliho dan papan reklame sehingga 

fasad tidak terlihat dari arah Selatan. Menurut Narasumber, 

reklame tersebut digunakan untuk promosi film yang akan 

diputar di E-Plaza dan sekaligus untuk menutupi fasad 

bangunan dikarenakan tampak bangunan yang kurang menarik 

dan beberapa bagian fungsi bangunan yang mati dan tidak 

digunakan. 

 

Gambar 3. 71Tampak depan E-Plaza
 

Sumber :direktorimallbalijawa.wordpress.com/e-plaza-
semarang/ 

 



171 
 

Kios Lantai 1 

 

 

 

 

 

 

Kios pada lantai dasar ruko Gajahmada ini mengalami 

penurunan fungsi dimana terlihat sepi pengunjung dikarenakan 

kurangnya minat atau ketertarikan pengunjung yang 

disebabkan oleh adanya bangunan mall atau pertokoan 

disekitar yang lebih menarik. 

Parkir Kendaraan 

Kurangnya lahan parkir kendaraan baik roda 2 dan roda 4 

sehingga sirkulasi terkesan kurang rapih sehingga dapat 

menggangu aktivitas pejalan kaki dalam lokasi tapak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 72Kios di Ruko Gajahmada
 

Sumber :Dokumentasi pribadi, 2017 

 

Gambar 3. 7374Parkir motor
 

Sumber :Dokumentasi pribadi, 2017 
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Gambar 3. 75Parkir Mobil
 

Sumber :Dokumentasi pribadi, 2017 

 

 

 

 

 

Pada fisik bangunan ruko Gajahmada ini merupakan bangunan 

dengan fungsi perdagangan yang menampung berbagai fungsi 

perdagangan seperti pertokoan yang terletak di lantai dasar 

dan digunakan untuk lokasi hiburan E-Plaza pada lantai 

atasnya. Bangunan terlihat kurang menarik dikarenakan tidak 

dilakukan peremajaan pada bangunan sehingga terkesan apa 

adanya. Pada struktur bangunan terlihat masih kokoh namun 

terdapat bagian bangunan yang sudah tidak difungsikan 

kembali. Dari fasilitas penunjang dapat dilihat dari ketersediaan 

lahan parkir kendaraan yang tidak memadai sehingga seringkali 

terjadi masalah pada sirkulasi kendaraan dalam tapak ini 

 

 Non Fisik (Intangible) 

Sedangkan secara non fisik atau intangible dapat dilihat dari 

lingkungan sekitar seperti hal halyang berpengaruh pada 

lingkungan atau bangunan E-Plaza. 
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Gambar 3. 76Jalur keluar tapak
 

Sumber :Dokumentasi pribadi, 2017 
 

Sirkulasi kendaraan 

Terdapat masalah yang terjadi pada lokasi tapak yang  

menyebabkan dampak kemacetan pada dalam dan luar lokasi 

tapak seperti bertumpuknya antrian kendaraan pada akses 

masuk dan keluar.  

 

 

 

 

 

  Minat Masyarakat 

Masyarakat merupakan unsur penting dalam 

keberlangsungan tempat ini dimana adalah pengunjung 

yang menentukan suatu berhasil atau tidaknya suatu fungsi 

bangunan khususnya bangunan perdagangan seperti pada 

E-Plaza. Karena lokasi E-Plaza terletak pada kawasan 

perdagangan maka banyak pula bangunan – bangunan yang 

memiliki fungsi sejenis. Disisi lain, keunggulan serta daya 

tarik setiap bangunan dapat menjadi faktor penting untuk 

bersaing dengan bangunan – bangunan sekitarnya.  

Di sekitar lokasi terdapat bangunan berupa tempat 

hiburan lain seperti mall dan hotel. Namun ini juga dapat 

saling menguntungkan karena dengan adanya tempat – 

tempat tersebut, maka akan menjadi daya tarik lokal dimana 
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Gambar 3. 77Jalur keluar tapak
 

Sumber :Dokumentasi pribadi, 2017 
 

juga menjadi titik kumpul masyarakat untuk memilih tempat 

mana yang akan dikunjungi.  

 

 

 

 

 

 

Lingkungan Sekitar 

Lingkungan merupakan salah satu faktor penting 

dalam hal ini, yaitu lokasi yang terletak fipusat Kota 

Semarang menjadikan lokasi E-Plaza mudah dijangkau baik 

menggunakan alat transportasi pribadi maupun umum. 

Masyarakat merupakan unsur penting dalam 

keberlangsungan tempat ini dimana adalah pengunjung 

yang menentukan suatu berhasil atau tidaknya suatu fungsi 

bangunan khususnya bangunan perdagangan seperti pada 

E-Plaza. Karena lokasi E-Plaza terletak pada kawasan CBD 

maka banyak pula bangunan – bangunan yang memiliki 

fungsi sejenis. Disisi lain, keunggulan serta daya tarik setiap 

bangunan dapat menjadi faktor penting 
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Gambar 3. 78Kawasan Simpang LimaSemarang
 

Sumber :wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses tahun 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keamanan 

Keamanan merupakan faktor wajib karena  

bersangkutan dengan keselamatan.  Pada  kawasan 

Simpang Lima terdapat Pos Polisi yang terletak di depan 

Ruko Gajahmada dimana merupakan lokasi strategis yang  

dapat memantau segala aktivitas di sekitar kawasan 

Simpang Lima. Pada jam  tertentu juga disiagakan petugas 

keamanan untuk mengatur lalu lintas serta mengawasi dan 

menjaga aktivitas sekitar. Pada lokasi  E-Plaza sendiri juga 

disiagakan security yang bertugas dan bertanggung jawab 

untuk menjaga keamanan pada E-Plaza  sendiri 

 

Gambar 3. 79Kawasan Simpang LimaSemarang
 

Sumber :wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses tahun 2017 
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Gambar 3. 80Pos Polisi Simpang Lima 

Sumber :Google eart Simpang Lima Semarang, diakses tahun 2017 
 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (S.W.O.T) 

Lokasi eksisting yang terletak antara JL. Simpang Lima 

dan JL. Pandanaran ini memiliki kelebihan dan kelemahan 

masing masning. Pengolahan yang tepat berdasarkan studi 

analisis akan menghasilkan solusi yang kemudian dapat 

diterapkan pada pemrograman tapak sehingga akan 

memghasilkan hasil yang ideal dalam tahapan ini, dan berikut 

ini adalah analisa yang memuat tentang kekuatan, kelemahan, 

potensi dan ancaman yang ada di tapak New Entertaining 

Plaza :   

 Kekuatan (Strenghts)  

Tapak eksisting lokasi ini merupakan kawasan Central 

Business District (CBD) kota Semarang dimana merupakan 

kawasan yang sangat strategis dan bernilai tinggi. Beberapa 

kelebihan lain yang dimiliki yaitu : 
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- Akses 

Jangkauan akses merupakan poin penting dalam suatu 

tempat karena menyangkut dengan kenyamanan 

pengunjung. 

- Billboard 

Papan iklan yang terdapat tepat di depan lokasi tapak 

dan menghadap dekat dengan jalan raya dari arah 

timur sehingga sangat memungkinkan untuk dilihat para 

pengguna jalan yang lewat. 

 

 

 

 

 

 

 

- Lokasi  

Terletak pada sudut jalan dimana arus kendaraan 

terbesar yaitu dating dari arah Jalan Pahlawan 

sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung dan 

mudah dijangkau. 

- Fasilitas dan Sarana Transportasi 

Terdapat banyak tempat – tempat lain dengan fungsi 

yang dapat menunjang seperti hotel, perkantoran, 

Gambar 3. 81 Billboard EP 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2017 
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pertokoan, food court dan plaza Simpang Lima dimana 

banyak terdapat masyarakat yang berperan sebagai 

target pengunjung disana. Terdapat juga sarana 

transportasi umum seperti bus Trans Semarang dan 

angkotan kota yang dapat dijangkau dengan mudah. 

 Kelemahan (Weaknesses) 

Dibalik kelebihan pasti ada kekurangan dimana kekurangan 

tersebut juga dipastikan dapat berpotensi untuk 

menimbulkan permasalahan apabila tidak ditangani dengan 

baik. Kekurangan pada lokasi ini yaitu : 

- Volume Kendaraan dan Kapsitas Parkir 

Jumlah kendaraan yang semakin hari semain banyak 

akan membuat jalanan kota semakin macet. 

 

 

 

 

 

 

Pemandangan diatas merupakan area parker 

kendaraan roda empat pada E-Plaza. Kapasitas parkir 

dinilai sangat kurang mengingat kondisi dan jumlah 

pengunjung E-Plaza. Pada akhir pekan jumlah 

Gambar 3. 82 Parkir mobil EP 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2017 
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pengunjung melonjak sehingga lahan parkir ini tidak 

mampu lagi menampung kendaraan. 

- Sirkulasi tidak teratur 

Terjadi penumpukan antrian kendaraan yang akan 

memicu kemacetan yang terjadi pada jalan raya dan 

akan mengganggu pengguna jalan lainya terutama 

kendaraan yang melewati Jalan Simpang Lima. 

 

 

 

 

 

Akses keluar masuk pada tapak merupakan faktor 

penting untuk menunjang sirkulasi pada lokasi tapak. 

Pada tapak eksisting tapak sering terjadi penumpukan 

kendaraan dikarenakan akses keluar langsung 

bersinggungan dengan jalan raya Simpang Lima dan 

sirkulasi dalam tapak tidak teratur disebakan 

pengolahan lahan parkir yang sempit dan terkesan 

tidak teratur. 

- Luas lahan terbatas 

Lahan eksisting pada Ruko Gajahmada E-Plaza 

Simpang Lima ini memiliki total luas 1,1 ha. Ada 

wacana ekspansi lahan pada bagian selatan tapak yaitu 

Gambar 3. 83 Parkir Mobil EP 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2017 
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pada wilayah SMK 7 Semarang namun ditolak oleh 

pihak SMK. Jadi lahan yang tersedia tetap seluas 1,1 

ha dengan KDB 60% maka tersisa sedikit lahan yang 

sekarang digunakan sebagai sirkulasi dan lahan parkir. 

- Penurunan Fungsi Bangunan 

Kurangnya perawatan bangunan dan berkurangnya 

jumlah pengunjung menjadi penyebab utama 

menurunya fungsi bangunan. Terlihat penurunan fungsi 

terjadi pada pertokoan yang berada di lantai dasar serta 

utilitas toilet umum yang berada pada bagian belakang 

bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pertokoan EP 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2017 
 

Gambar 3. 85Toilet Umum EP 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2017 

 

Gambar 3. 84 Pertokoan EP 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2017 
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- Polusi Udara dan Suara 

Karena letaknya sangat berdekatan dengan jalan raya 

yang padat kendaraan maka, polusi suara dan polusi 

udara adalah faktor minus penyebab yang dapat 

mempengaruhi aktifitas dan kenyamanan dalam tapak. 

- Fasad Bangunan 

Tampak merupakan faktor penting dalam sebuah 

bangunan komersil seperti ini. Pada bangunan eksisting 

nampaknya belum mempertimbangkan hal tersebut dan 

citra bangunan terkesan kurang menarik. 

 

 

 

 

 

- Jumlah Lantai dan Fasilitas Bangunan 

Daerah CBD merupakan daerah dengan harga tanah 

yang sangat tinggi, investasi bernilai tinggi dengan 

asumsi akan semakin tumbuh dan semakin bertambah 

nilainya dari waktu ke waktu. Kurangnya penanganan 

dan pengelolaan tempat ini sangat disayangkan. Hanya 

dengan mendirikan bangunan 2 lantai dan fungsi yang 

kurang dikembangkan, lokasi ini dirasa kurang 

seimbang dengan harga tanah yang sangat tinggi. 

Gambar 3. 86 Fasad Ruko Gajahmada 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2017 
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- Papan iklan / Billboard 

Pemasangan papan iklan reklame yang berlebihan 

justru akan menimbulkan kesan tidak teratur dan dapat 

menutup wajah dari bangunan dimana fasad 

merupakan faktor penting dalam bangunan hiburan. 

 

 

 

 

 

 Peluang (Opportunities) 

Dengan pertimbangan lokasi dan analisa pada tapak ini, 

terdapat banyak peluang yang menguntungan dari segi 

bisnis dan juga pengaruh positif terhadap lingkungan 

khususnya kawasan ini. 

- Pada setiap fungsi bangunan bias digunakan secara 

maksimal apabila terdapat lahan parkir kendaraan yang 

teratur sehingga pengunjung tidak malas untuk singgah 

dan berkunjung ke bangunan New Entertaining Plaza. 

- Lahan parkir merupakan peluang besar untuk 

menghasilan keuntungan bagi pihak New Entertaining 

Plaza, karena dengan adanya tempat parkir ini 

diharapkan akan semakin banyak pengunjung dan bagi 

pengunjung lain di luar New Entertaining Plaza juga 

Gambar 3. 87 Papan Iklan EP 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2017 
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diperbolehkan berparkir di dalam gedung parkir 

sehingga dapat menambah income. 

- Dengan adanya solusi parkir maka dapat berkontribusi 

mengurangi penumpukan kendaraan yang berdampak 

pada kelancaran jalan raya di kawasan itu. 

- Menarik pengunjung mancanegara dengan fasilitas 

yang menarik dan beda dengan tempat lainya. 

- Memberikan kontribusi kepada lingkungan dengan 

memperbaiki citra kawasan. 

 Ancaman (Threats) 

- Persaingan Bisnis 

Dalam kawasan Simpang Lima Semarang diketahui 

terdapat bangunan lain yang memilikii fungsi sejenis 

yaitu hiburan. Hal ini juga dapat menciptakan 

kesenjangan antar pemilik pemilik tempat hiburan 

tersebut namun persaingan teteaplah persaingan, 

inovasi bisnis selalu diperlukan oleh industri bisnis 

hiburan untuk menarik perhatian pengunjung. 

- Kemacetan 

Meskipun telah memiliki gedung parkir sendiri, 

ancaman kemacetan tetap tidak bias teratasi 

sepenuhnya karena untuk mengatasinya perlu kerja 

sama lebih luas baik dari penyedia tempat, jasa 
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transportasi, pihak terkait seperti polisi lalulintas dan 

pengendara sendiri. 

- Masyarakat 

Masyarakat merupakan unsur penggerak dalam sebuah 

lingkungan. Peran masyarakat dapat berdampak baik 

dan buruk dalam menjalankan bisnis. Perlu merangkul 

masyarakat dan musyawarah agar tidak terjadi kesalah 

pahaman. Lokasi New Entertaining Plaza bersebrangan 

dengan tempat peribadahan yaitu masjid Baiturrahman 

dimana pasti terjadi 

- Bencana Alam 

Semarang merupakan daerah dengan tingkat bencana 

yang cukup besar terutama bencana banjir rob 

dikarenakan permukaan air laut yang semakin tinggi 

dan penurunan level tanah. Daerah Simpang Lima 

kerap tergenang air saat terjadi hujan secara terus 

menerus yang berpotensi ancaman bagi bangunan di 

sekitarnya. 

- Pemerintah 

Campur tangan pemerintah kerap kali menjadi masalah 

tersendiri bagi para pemilik industry bisnis terkait 

dengan perijinan dan aturan – aturan yang telah dibuat. 

Meskipun pengelola sudah memenuhi persyaratan 
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namun kadang masih ada masalah yang terjadi antara 

kedua pihak. 

 

 

 

 

 

 

 


