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BAB IV  

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1  Konsep Program 

4.1.1  Aspek Citra / Performance Arsitektural 

Dengan adanya desain yang inovatif diharapkan dapat 

memunculkan karakter iconic  sehingga meningkatkan 

pengertian akan fungsi bangunan pada masyarakat luas. 

Sebuah bangunan dengan fungsi hiburan yang dapat dilihat 

dari fasadnya. Pemakaian jenis material dan bentuk fasad 

yang menggunakan konsep kontras dengan konteks atau 

berbeda dengan bangunan yang ada di sekitarnyadapat 

memuculkan nilai estetis tersendiri. 

Citra yang dibangun pada proyek New Entertaining 

Plaza ini adalah bangunan dengan fungsi entertaint dengan 

sistem One Stop Entertaining memiliki karakteristik pada 

bentuk iconic yang memberi new effect pada lingkungan 

sekitar sehinggamemberikan kesan visual yang dapat menarik 

perhatian pengunjung. Bangunan yang dapat menyampaikan 

fungsinya sebagai bangunan bersifat komersil yang berisi 

dengan berbagai macam fasilitas hiburan yang ada di Kota 

Semarang.  



187 
 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Bangunan New Entertaining Plaza merupakan bangunan 

dengan fungsi utama One Stop Entertainingdimana 

didalamnya terdapat beragam hiburan yang diperuntukan bagi 

masyarakat luas. Kegiatan yang berlangsung didalamnya 

tidak hanya bersifat individualis akan tetapi dapat menciptakan 

ruang sosial dimana dimana akan tercipta ruang lingkup yang 

berisi oleh berbagai macam masyarakat dari beragam 

kalangan yang mencari tujuan yang samayaitu hiburan. 

Suasana yang tercipta pada bangunan ini yaitu memberikan 

fasilitas dengan tingkat kenyamanan, dan keamanan bagi 

para penggunanya. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Dengan dilihat dari aspek fungsinya sebagai bangunan 

hiburan yang modern, maka teknologi terkini sangatlah 

dibutuhkan. Dalam beberapa fungsi bangunan, akan 

digunakan teknologi yang dapat mendukung segala aktivitas 

yang ada didalamnya, seperti teknologi pada perangkat yang 

ada di bioskop yaitu pada tekno;ogi proyektor bioskop yang 

memiliki kemampuan lebih daripada proyektor bioskop pada 

umumnya. Sistem sound Dolby Atmos  yaitu sistem sounding 

yang dapat menciptakan sensasi 3 dimensi diamana suara 

yang dikeluarkankan seperti nyata. Pada perangkat yang ada 

di fasilitas karaoke mengguanakan sistem kontrol melalui 
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stand monitor yang dapat meilih lagu dan berkomunikasi 

dengan operator via wifii. Perangkat dengan teknologi lainya 

juga diterapkan pada setiap fasilitas yang ada di bangunan 

New Entertaining Plaza ini. 

Teknologi lainya menggunakan teknologi energi 

terbarukan yang disebut Pave Gen Pathdimana teknologi 

penutup lantai yang sekaligus dimanfaatkan sebagai 

penghasil energi listrik yang dihasilkan dari konversi energi 

kinetik dari jejak kaki pengunjung yang ada dibangunan. 

Energi ini juga memberikan edukasi tentang pentingnya energi 

terbarukan dan dapat berinteraksi dengan penggunanya. 

Pada bagian eksterior bangunan akan digunakan bahan 

ramah lingkungan yang efisien dan mempunyai fungsi yang 

maksimal yaitu dengan mengaplikasikan material yang disebut 

AlumcoLux pada fasad bagian. Material ini mampu 

memberikan nilai privasi dan estetis pada visual bangunan 

sekaligus dapat menghalau sinar ultraviolet hingga 87% pada 

saat siang hari. Penerapan teknologi yang direncanakan pada 

proyek tugas akhir ini merupakan teknologi yang dipilih sesuai 

kebutuhan dan penyesuaian terhadap aspek bangunan dan 

lingkungan sehingga bersifat nyata dan dapat diaplikasikan 

pada bangunan. 
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4.2  Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan dari proyek  : 

 Meningkatkan fasilitas atau sarana hiburan di Kota 

Semarang. 

 Menghadirkan sesuatu yang baru untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat yang jenuh dengan tempat hiburan 

yang sudah ada. 

 Menciptakan bangunan  iconic di Kota Semarang dengan 

fungsi sebagai tempat hiburan yang dapat dilihat dari 

bentuk fasadnya. 

 Menciptakan sebuah ruang publik untuk menunjang 

kebutuhan hiburan,sosial dan ekonomi di Kota Semarang. 

 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Dalam melakukan perancangan terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi perancangan New Entertaining 

Plaza yaitu : 

a. Aktivitas pelaku 

Pada bangunan ini, aktivitas pelaku berpengaruh pada 

penentuan pola sirkulasi dan tatanan ruang yang akan 

direncanakan. 
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b. Jadwal operasional 

Jadwal operasional pada setiap fungsi dapat 

mempengaruhi aspek fungsi bangunan dan aspek arsitektural 

dimana kegiatan pelaku akan mempengaruhi kebutuhan ruang 

terkait dengan kenyamanan dan keamanan pengunjung. 

c. Persyaratan ruang 

Spesifikasi dan persyaratan ruang harus terpenuhi untuk 

mengoptimalkan fungsi dari ruangan yang digunakan agar 

terasa lebih nyaman.  

d. Kondisi, potensi, dan kendala pada tapak 

Solusi untuk keadaan eksisting lokasi tapak berupa 

respon yang dilakukan dalam proses perancangan untuk 

mengatasi potensi dan kendala serta pengaruh terhadap fisik 

bangunan. 

e. Keamanan 

Keamanan menyangkut dengan keselamatan 

pengunjung yaitu dengan menyediakan perangkat 

keselamatan yang standar seperti APAR, Sprinkle, Smoke 

Detector, Fire Hydrant, jalur evakuasi, CCTV dan akses mobil 

pemadam kebakaran. Perengkapan tersebut dibutuhkan untuk 

penanggulangan pertama pada saat terjadi bencana yang 

tidak. 
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f. Faktor Peraturan 

Faktor yang mempertimbangkan tentang batasan – 

batasan seperti KDB, KLB, GSB dan lain-lain sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan pemerintah wilayah 

setempat. 

 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

Persyaratan desain pada proyek ini meliputi persyaratan 

desain arsitektural, bangunan, dan lingkungan.  

4.2.3.1 Persyaratan Arsitektural 

 Pengolahan bentuk dan massa bangunan sehingga 

dapat mempresentasikan fungsi dasar dari bangunan 

hiburan New Entertaining Plaza. 

 Perletakan massa bangunan dengan memperhatikan 

keterkaitan fungsi ruang dalam lahan yang terbatas. 

 Bangunan memiliki penataan ruang dansbentuk yang 

saling terintegrasi. 

 Banguann memiliki konsep yang dapat memberikan 

pengertian yang jelas kepada masyarakat umum, apa 

dan bagaimana fungsi sebenarnya dari bangunan 

tersebut. 

4.2.3.2 Persyaratan Lingkungan 

 Mempertimbangkan potensi alam yang dapat terjadi 

dan memberikan solusi dari masalah tersebut. 
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 Memaksimalkan pencahayaan buatan namun tetap 

menggunakan pencahayaan alami. 

 Menggunakan bahan material yang ramah lingkungan 

dan dapat merespon kondisi lingkungan. 

 Memiliki sistem penanggulangan bencana sperti 

kebakaran seperti jalur evakuasi. 

 Struktur bangunan berdasarkan pada aspek 

keamanan. 

 Memiliki jaringan utilitas yang tertata dan terpisah dari 

jangkauan publik. 

 Memiliki fasilitas yang merespon bencana kebakaran 

secara cepat seperti alarm kebakaran dan jalur 

evakuasi. 

4.2.3.3 Persyaratan Bangunan 

 Mempertimbangkan potensi alam yang dapat terjadi 

dan memberikan solusi dari masalah tersebut. 

 Memaksimalkan pencahayaan buatan namun tetap 

menggunakan pencahayaan alami. 

 Menggunakan bahan material yang ramah lingkungan 

dan dapat merespon kondisi lingkungan. 

 Memiliki sistem penanggulangan bencana sperti 

kebakaran seperti jalur evakuasi. 

 Struktur bangunan berdasarkan pada aspek 

keamanan. 
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 Memiliki jaringan utilitas yang tertata dan terpisah dari 

jangkauan publik. 

 Memiliki fasilitas yang merespon bencana kebakaran 

secara cepat seperti alarm kebakaran dan jalur 

evakuasi. 

4.2.3.4 Persyaratan Lingkungan 

 Memberikan pencapaian akses masuk dan akses 

keluar yang nyaman dan mudah bagi 

pengunjung.Lahan harus sesuai dengan peraturan 

pemerintah mengenai fungsi guna lahan pariwisata / 

pelayanan umum. 

 Dapat diakses dan memiliki sirkulasi kendaraan yang 

baik untuk kendaaran khususnya kendaraan bermotor 

seperti kendaraan roda dua dan kendaraan roda 

empat. 

 Lokasi lahan harus sesuai dengan peraturan 

pemerintah setempat terkait mengenai fungsi guna 

lahan pariwisata atau pelayanan umum. 

 Lingkungan yang strategis dan berada di pusat kota 

sehingga mudah dijangkau oleh sarana transportasi 

pribadi maupun umum. 

 Mudah dijangkau oleh sistem jaringan utilitas umum 

seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan 

PDAM dan jaringan komunikasi sepert telefon. 
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 Diharapkan merupakan lingkungan yang strategis dan 

berada dalam wilayah perkotaan, sehingga dapat 

dijangkau oleh kendaraan dan masyarakat urban. 

 Terjangkau oleh beberapa aspek utilitas seperti 

jaringan air bersih PDAM, jaringan listrik, dan jaringan 

telepon. 

 

4.3 ProgramzArsitekturz 

Tinjauan proyekzsejenis dilakukan pada bangunan dengan 

fungsi sejenis yaitu Entertaintmentyang kemudian dikaji dan 

diterapkan pada New Entertaining Plaza. 

 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

Pada New Entertaining Plaza ini dikelompokan menjadi 4 

kelompok kegiatan yaitu ; kegiatan utama, kegiatan pelayanan 

publik, kegiatan pengelola, dan kegiatan penunjang. 

 

Kelompok Kegiatan Utama 

Kategori 
kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

kegiatan 

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 
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Memutar film operator 

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, 
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 

Pengunjung 

Ruang tunggu 

Publik 

Memesan room Lobby 

Manyanyi Restoran 

Membayar  Kasir 

Buang air kecil/besar Toilet,WC 

Menerima dan mendata 
tamu Staff Lobby Lobby 

Menyiapkan room Staff 
Ruang 

karaoke 

Transaksi pembayaran Cashier Lobby 
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Membersihkan  
Cleaning 
Service Pantry 

Menjaga keamanan Security Lobby 

Buang air kecil/besar Pengelola Toilet/WC 
 
Tabel 4. 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 

Berjaga Lobby/Foyer 

Buang air kecil/besar Toilet,WC 
 
Tabel 4. 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 

Membuat laporan Bendahara 
& Staff 

Ruang Kerja Privat 
Mengolah data 
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Personalia Menyimpan berkas Personalia 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 4. 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 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 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 

Hot Spot Area 
& Sitting 

Duduk 
Pengunjung Sitting Group Publik 

Menunggu 
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Group 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 4. 4Pengelompokan kegiatan penunjang 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

 

4.3.2 Program Besaran Ruang 

Kelompok Kegiatan Luas (m2) 

Kegiatan utama 13.520m2 

Kegiatan pelayanan publik 618,86m2 

Kegiatan pengelolaan 221,22m2 

Kegiatan penunjang 360,59m2 

Luas bangunan 14.720,67 m2 

Parkir + Sirkulasi 16.130 m2 

+ Sirkulasi 30 % 4.416m2 

Luas Total Bangunan 35.267,67m2 

 
Tabel 4. 5Analisis besaran kelompok kegiatan 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

 

 

a. Regulasi Semarang Tengah (BWK I) 

KDB (Koefisien Dasar Bangunan maksimum) = 60 % 

KLB (Koefisien Luas Bangunan) maksimum = 4 (10lantai) 

GSB (Garis Sepadan Bangunan) = 32m  

Diketahui : 
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Luas lahan tapak = 10.500 m² 

Luas Total Lantai Bangunan (LLB) = 35.267 m² 

Luas Lantai Dasar yang direncanakan = 5.000 m² 

b. Luas Lantai Dasar (LLD) 

= KDB 60% x Luas tapak 

= 60% x 10.500 m2 

= 6.300 m2 

c. Luas Lahan Tapak 

= LLB÷ KDB 60% 

= 6.300m2 ÷ 60% 

= 10.500 m2 

d. Luas Ruang Terbuka 

=Luas kebutuhan tapak – Luas lantai dasar 

= 10.500m2– 6.300 m2 

= 4.200 m2 

e. Tinggi Bangunan Maksimum 

LLB ÷ KLB = LLD ÷ KDB 

35.267 m2÷ 4 = LLD÷ 60% 

LLD = (35.267 m2x 60%) ÷ 4 

Tinggi = LLB ÷ LLD 

= 35.267 ÷ 5.290  

= 6,6 

jadi tinggi bangunan = 7 lantai dengan luasan 5.290 / lantai) 
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f. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= 30% x Luas ruang terbuka 

= 30% x 4.200 m2 

= 1.260 m2 

 

4.3.3 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

4.3.3.1. Program Struktur 

 Sub Structure  

Struktur yang dipergunakan untuk menahan semua 

beban yang berada di atasnya. Struktur bawah ini 

menyalurkan beban struktur menuju ke tanah secara 

vertikal maupun horisontal. Pondasi yang digunakan 

adalaha jenis pondasi dalam pile cap. Dalam 

peasanganpile akan mengakibatkan guncangan dan 

getaran yang dapat merugikan lingkungan sekitar, maka 

untuk menanggulanginya digunakan pile cap dengan 

sistem hydraulic. Pile tidak di palu ke tanah namun dengan 

metode pressure menggunakan alat bantu sehingga tidak 

menimbulkan getaran. 

 

 Mid Structure 

Struktur inidigunakan untuk menahan beban 

sekaligus sebagai pengikat pada bagian tengah bangunan 

seperti dinding yang ditopang oleh under structure. Struktur 
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yang digunakan yaitu struktur rangka dengan alasan 

pemilihan karena lebih fleksibel dalam penataan ruangan. 

 Upper Structure 

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. Sedangkan pada bangunan ini 

digunakan struktur dak beton yang ditumpu oleh kolom dan 

balok serta space frame pada bagian tertentu. 

 

4.3.3.1. Program Enclossure 

 Penutup Lantai, material penutup lantai yang digunakan 

memiliki nilai estetis yang tinggi dan mempertimbangkan 

berdasarkan fungsi dan kebutuhan ruang. Material yang 

digunakan juga harus kuat dan tahan lama karena 

penggunaan dalam jangka waktu yang lama. 

 Dinding, materialyang melaipisi dinding memiliki sifat kedap 

suara sehingga tidak mengganggu ruangan lain. Dengan 

bahan yang fleksibel dan efisien dan mampu menciptakan 

kenyamanan bagi penggunanya. 

 Plafon, material plafon digunakan material dengan 

resistensi tinggi tehadap api dan terbuat dari bahan yang 

tidak beracun. Plafon memiliki daya tangkap sinar sehingga 

dapat meproyeksikan sinar dari proyektor. 
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 Penutup atap, bahan yang digunakan awet dan kuat 

sehingga mampu menghadapi segala cuaca. Perawatan 

yang mudah dan tidak menyerap panas terlalu banyak 

sehingga melindungi ruangan yang ada dibawahnya. 

4.3.4 Program Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

A. Sistem Pencahayaan 

a. Pencahayaan alami 

Sistem pencahayaan alami menggunakan bukaan 

seperti jendela kaca yang memiliki permukaan lebar dan 

meminimalisir frame. Hal ini dapat menambah nilai 

estetika pada fasad sekaligus menentukan orientasi 

bangunan. Kelebihan lain dalam segi fungsi, bukaan 

dapat dijadikan objek untuk melihat view sekitar oleh 

pengguna yang berada di dalam ruangan. Pencahayaan 

alami juga didapatkan dari material fasad yang tembus 

cahaya siang namun mampu mereduksi sinar ultraviolet. 

b. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan menggunakan lampu 

dengan jumlah penggunaan listrik yang sedikit namun 

memiliki kapasitas dan kemampuan yang lebih besar 

sehingga dapat mendukung aktivitas yang ada di 

ruangan. Pencahayaan buatan menggunakan lampu 

LED dan pada ruangan khusus juga digunakan 
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pencahayaan khusus seperti moving lamp yang juga 

menggunakan jenis lampu LED. 

B. Sistem Penghawaan 

a. Penghawaan alami 

Sistem penghawaan alami juga digunakan namun 

dalam jumlah yang lebih sedikit mengingat kebutuhan 

fungsi ruangan yang ada di dalam bangunan. 

Penghawaan alami digunakan bukaan seperti jendela 

dan rooster pada beberapa bagian. 

b. Penghawaanbuatan 

Penghawaan buatan bisa dibilang merupakan 

sistem penghawaan utama pada bangunan ini 

dikarenakan kebanyakan ruangan merupakan ruangan 

dengan minim bukaan bahkan tanpa bukaan 

dikarenakan kebutuhan fungsi ruang tersebut memang 

tidak menggunakan bukaan pada dindingnya. 

Penghawaan buatan yang digunakan dalam bangunan 

ini berupa AC dan exhaust fan. AC yang digunakan ada 

beberapa jenis seperti AC Split, AC Stand dan aAC 

Central. . 
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4.3.5 Program Sistem Utilitas 

4.3.5.1 Sistem Distribusi Air Bersih 

Sistem penyaluran air bersi di bangunan 

menggunakan sistem down feed. Kelebihan dari sistem ini 

ialah dapat meminimalisir penggunaan sumber energi 

listrik oleh pompa air seperti pada sistem up feed. 

 

 

 

 

 

 

 

Dibawah ini merupakan tabel data kebutuhan air 

bersih berdasarkan fungsi bangunan dan pada New 

Entertaining Plaza untuk fungsi restoran dan bioskop 

yaitu: 

Fungsi Bangunan Unit Kebutuhan (liter) 

Apartemen Orang 135 – 225 

Bioskop / Teater Kursi 15 

Hotel Orang 185 – 225 

Kantor Orang 45 – 90 

Restoran / Kafetaria Kursi 70 

Rumah sakit Tempat tidur 280 – 470 

Sekolahtanpa asrama 
Murid 

45 – 90 

135 - 225 Sekolah dengan asrama 

Tabel 4. 6Kebutuhan air berdasarkan satuan fungsi bangunan 

Sumber : Jimmy S. dan Juwana, 2005 
 

 

Sumber 

Air 
Water 

Supply Ruangan 

yang 

Butuh Air 

Bersih 
Plumbing 

Tandon 

Bawah 

Pompa 

Listrik 

Tandon 

Atas 

Skema 4. 1Pola distribusi air bersih down feed 

Sumber :Analisis pribadi, 2017 
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Berdasarkan data diatas, pada bioskop 

membutuhkan 15 liter/kursi dan pada restoran 70 

liter/kursi. Sedangkan jumlahzkursi dalam 1 kali 

penayangan untuk adalahmaksimal 300 kursi. Sedangkan 

kafe dibutuhkan air bersih 70 liter/kursi dalam sehari 

dengan jumlah kursi pada kafe adalah 100 kursi. Dan 

pada fungsi Musik Longue diperkirakan 100 liter/orang. 

Dari hasil data tersebut, maka dilakukan analisis terhadap 

kebutuhan air sebagai berikut : 

a. Kebutuhan air bersih harian 

 

Keterangan : 

 Q = Kebutuhan air bersih rata – rata per hari 

(liter/hari) 

n = Jumlah kursi pengunjung dalam satu hari 

 

Q = (300 kursi x 15 liter) + (150 kursi x 70 liter) + 

(500 orang x 100 liter) 

Q = 61.500 liter / hari 

Asumsi kebutuhanzair tambahan yakni 50% untuk 

mengatasi kebutuhan ruang fungsi lain, kebocoran, 

kekurangan air, penyiraman taman dan lainya dengan 

perhitungan : 

Q = n x kebutuhan air per hari 

Qtotal = Q teater + Q restoran + Q longue 
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Perhitungan : 

Qd = (100% + 50% ) x Q 

 = 150% x 61.500 liter / hari 

 = 153.750 liter / hari 

 = 154 m3 / hari 

 

b. Kebutuhan air bersih rata – rata per jam 

 

Keterangan : 

Qh = Kebutuhan air bersih rata – rata per jam (liter 

/ menit) 

T = Rentan waktu pemakaian (Rentan waktu 

pemakaian teater setiap 1 jam). 

Qh  = Qd / T 

Qh = 154 m3/ 1  

Qh  = 154.000 liter / menit 

c. Kebutuhan air pada jam maksimal 

 

Qhmax = Kebutuhan air jam maksimal (liter / menit) 

C  = Koefisien Maksimum 1,5 – 2,0 

Qhmax= C x Qh 

 Qhmax = 2 x 154.000 liter / menit 

Qd = (100% + 50%) x Q 

Qh = Qd / T 

Qhmax = C x Qh 
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 Qhmax = 308.000 liter / menit 

 Qhmax = 308 m3 / menit 

d. Volume ground tank 

 

 Vgt = 40 % x 154.000 liter 

Vgt = 61.400 liter 

 

e. Volume kebutuhan tandon atas  

 

 Vta = 15 % x 154.000 liter 

 Vta =23.100 liter  

 

f. Daya pompa 

   = h x n x 1,3 

    = 4 x 2 x 1,3 

    = 10,4 meter 

Keterangan : 

    = jarak pompa ke tandon atas 

  = jarak lantai ke lantai (m) 

  = jumlah lantai 

 

 

Vgt = 40 % x Qd 

Vta = 15 % x Qd 

𝑃 = 
0, 63 𝑥  ,2 𝑥 𝑄 𝑚𝑎𝑥 𝑥 𝐻𝑡 𝑥 𝛾

𝑁
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Keterangan :  

P  = daya pompa (kilo watt) 

   = berat jenis air (1 kg / liter) 

   = efisiensi pompa (0,65) 

      = Kebutuhan air pada jam puncak (liter / 

jam 

 =  
0, 63    ,2   308  3    0,4             

0,65
    

   = 963,21 kW 

 

4.3.5.2 SistemzPengolahan Limbahz 

Menggunakan sistem two pipe. Sistem two pipe 

dapat memisahkan kotoran padat dan cair dan kemudian 

dapat dikontrol kembali pengolahan selanjutnya.  

a. (Grey Water) Jaringan Limbah Cair  

Mengunakan sistem bio filtrasi untuk mengolah 

kembali dan dapat digunakan untuk penyiraman 

tanaman. Sedangkan untuk air sudah terlalu kotor 

karena mengalami pengendapan yang lama, akan 

langsung di buang ke saluran limbah kota. 

b. Jaringan Air Hujan 

Air hujan yang jatuh ke atap bangunan akan 

dikumpulkan pada talang yang berujung pada ground 

tank pengumpul air hujan. Tanpa melalui filtrasi 
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khusus, air hujan ini dapat langsung digunakan 

sebagai flush toilet. 

c. Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Limbah padat / black water  diolah kembali 

dengan cara memisahkan cairan dari padatan dengan 

metode filter organik pada bio septictank. Cairan ini 

kemudian dapat di manfaatkan untuk media 

penyuburan tanah humus pada tanaman. 

4.3.5.3 Fire Fighting System 

Sistem pemadam kebakaran pasif pada bangunan 

menggunakan tangga darurat yang menuju ke lobby, pintu 

darurat yang langsung menuju ke area luar bangunan, 

smoke detector, dan sprinkler. Sedangkan sistem 

pemadaman kebakaran aktif menggunakan metode APAR 

yang diberikan disetiap ruangan yang memicu potensi 

terjadinya kebakaran . Selain itu, diadakan juga hydrant 

yang diletakkan pada setiap radius 30 m di luar dan di 

dalam bangunan. 

4.3.5.4 Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi bangunan omniplanetarium ini 

dilengkapi dengan seluruh sistem internal dan eksternal. 

Hal ini dikarenakan kontak komunikasi sangat penting 

untuk mendukung kelacaran kegiatan yang didominasi 

dari pihak luar. Sistem komunikasi ini menggunakan 
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jaringan fiberoptik yang memiliki kecepatan transfer rate 

data yang cepat. 

4.3.5.5 Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal yang digunakan pada 

proyek ini adalah eskalator, tangga, dan ramp. Lift tidak 

diadakan pada proyek ini mengingat kebutuhan listrik 

yang tinggi tidak sebanding dengan efektifitas jumlah 

lantai bangunan. 

 Eskalator pada proyek iniadalah fasilitas yang paling 

sering digunakan karena satu-satunya sarana transportasi 

otomatis yang mampu membawa banyak pengunjung 

tanpa jeda interval seperti lift. Berdasarkan standar yang 

ada, kebutuhan listrik pada eskalator secara umum adalah 

187.000 kW / tahun. Sehingga dalam waktu satu hari, 

listrik yang dipakai untuk eskalator adalah ±512,33 kW / 

hari. 

 

Perhitungan kebutuhan elevator (lift) : 

Waktu Perjalanan Bolak-balik Lift 

Rumus 

 

  =
 2   4          3  4 

 
       

 

RT = Waktu perjalanan bolak-balik lift 

h = jarak lantai ke lantai (m) 
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s = kecepatan rata-rata lift (m/detik) 

n = jumlah lantai yang dilayani lift 

m = daya angkut / kapasitas lift (orang) 

Data 

h = 4 m 

s = 1,5 m/detik 

n = 7 lantai 

m =  1200 kg = 16orang 

Perhitungan 

 

  =
 8  6  7      ,5 3  6  4 

 ,5
       

  =           

Kebutuhan Lift  

Rumus 

 

 =
          

 
       

 

L = Beban puncak ketera 

PHC = Prosentase jumlah pengguna lift terhadap penghuni 

bangunan (Prosentase Handling Capacity) 

a = luas per lantai bangunan 

c = 5 x N x P x 0,3 = 1,5 NP 

N = jumlah kereta lift yang diperlukan 

n = Jumlah lantai yang dilayani lift 

b = populasi bangunan (m2/orang) 

 

 =
5   60              
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h = daya angkut kereta dalam 5 menit 

P = kapasistas orang per kereta (80% dari kapasitas kereta 

maksimum) = 80% x m 

RT = Waktu perjalanan bolak-balik lift 

Data 

 

PHC = 10 - 15% (standar bangunan komersial dalam buku Utilitas 

Bangunan – Dwi Tanggoro) 

Keterangan : 

PHC yang diambil adalah PHC rata-rata yaitu 12,5% = 0,125 

Kapasistas kereta standar bangunan komersial adalah 16 orang 

a = 3000m2 (luas lantai total / jumlah lantai) 

c = 1,5NP 

P = 13 

n = 7 lantai 

b = 5m2/orang (standar bangunan komersial dalam buku 

Panduan Sistem Bangunan Tinggi – Jimmy S. Juwana) 

Perhitungan 

 

 =   

 

          

 
=

5   60              

  
 

 

0, 25 3000   ,5    3 7

5
=

300    3    

 08
 

0,875  3000  28,5  

5
=

3900 

 08
 

 08 0,875 3000  28,5  = 5 3900  

283 500  2693,25 =  9 500  

283 500 = 22  93,25  
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 =
283 500

22  93,25
 

 =   ,    

 

Jadi, lift yang dibutuhkan oleh bangunan New Entertainment 

Plaza adalah 13 lift dengan kemampuan beban angkut lift adalah 

16 orang. 

WAKTU TUNGGU LIFT 

Rumus 

  =
  

 
 

WT = Waktu tunggu (waktu maksimum) yang diukur sejak 

ditekannya tombol lift sampai datangnya lift 

RT = Waktu bolak-balik lift 

N= Jumlah lift 

Data 

RT = 108 detik 

N = 13 lift 

Keterangan : WT ideal untuk bangunan komersial menurut buku 

Panduan Sistem Bangunan Tinggi – Jimmy S. Juwana adalah 40-

70 detik. 

Perhitungan 

 

  =
 08      

 3     
 

  =  ,         

Karena waktu tunggunya adalah 8,3 detik, maka lebih dari ideal  

Tabel 4. 7 Perhitungan Lift 

Sumber : Analisa pribadi, 2017 
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4.3.5.6 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang diterapkan pada bangunan 

adalah sistem aktif dimana para security memantau 

aktivitas lapangan. Dan juga sistem keamanan pasif 

menggunakan CCTV yang dipasang pada ruang-ruang 

yang rawan terjadi ketidaktertiban. 

4.3.5.7 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan ialah sistem 

Sangkar Faraday yang memiliki jangkauan luas dan 

kemampuan pasif dalam menghantarkan ion positif 

menuju ke udara. 

4.3.5.8 Elektrikal 

Kebutuhan sumber listrik pada proyek ini berasal dari 

jaringan PLN yang dikelola pemerintah Indonesia. Selain 

jaringan PLN sebagai sumber utama, juga diadakan 

sumber listrik cadangan berupa photovoltaic dan genset 

untuk memenuhi kebutuhan listrik sekunder pada 

bangunan.  

4.3.6 Program Sistem Teknologi 

a. LEDcurtain 

LEDcurtain adalah layar 2 dimensi yang menampilkan 

gambar secara digitaldengan teknologi LED (Light Emitting 

Diode). Teknologi ini dapat digunakan untuk berbagai 

kebutuhan seperti space iklan, display galeri, maupun 
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informasi. Penggunaan teknologi ini akan memberikan nilai 

lebih dari segirekreatif dalam hal aspek visual. 

b. Sistem Jendela Anidolic 

Sistem jendela Anidolic merupakan bentuk penghematan 

energi listrik lampu ada siang hari. Sistem jendela ini berfungsi 

untuk memasukkan cahaya alami ke dalam ruangan dengan 

memantulkan cahaya melalui cermin parabolic yang kemudian 

diarahkan menuju ke plafon ruangan. 

c. Touchscreen Public Interactive Information 

Akses pengunjung terhadap informasi pada bangunan ini 

disajikan dengan teknologi touchscreen pada computerguide 

yang disediakan pada area tertentu. Tujuan penggunaan 

teknologi ini adalah memberikan akses informasi kepada pada 

pengunjung secara pasif namun interaktif karena terdapat 

beberapa pilihan informasi yang dapat diakses. 

d. Proyektor Planetarium StarmasterTM 

Proyektor planetarium StarmasterTM merupakan jenis 

proyektor konvensional teater bintang dengan proyeksi 

3600x1800 / setengah bola yang memiliki merk dagang Carl 

ZeissTM. Proyektor teater ini memiliki ukuran diameter ± 75 cm 

dan jangkauan proyeksi hingga 24 meter. 

e. Teleskop Bintang Celestron NexStar 4SE 

Mengingat fungsi teleskop sebagai fasilitas kelas 

astronomi maupun peneropongan publik dan bukan untuk 
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penelitian, maka teleskop yang digunakan cukup 

menggunakan teleskop bintang. Teleskop Celestron NexStar 

4SE merupakan jenis teleskop bintang berlensa obyektif 34 

cm yang memiliki kemampuan untuk melihat bulan, matahari, 

planet, rasi bintang, dan obyek luar angkasa lainnya. 

Jangkauan linier teleskop jenis ini adalah sekitar ± 0,9 km 

dengan tingkat akurasi pada jarak 16 m. 

4.3.7 Program Lokasi dan Tapak 

Karena pembangunan New Entertaining Plaza dilakukan pada 

lokasi yang sama, maka Lokasi tapak terpilih juga pada titik 

yang sama. E-Plaza eksisting beserta bangunan ruko 

Gajahmada tersebut akan di demolisi total dengan alasan 

bangunan eksisting sudah tidak layak pakai disebabkan oleh 

bentuk fasad yang tidak menarik dan fungsi yang sudah tidak 

digunakan kembali, selain itu masa sewa bangunan sudah 

habis. Berikut merupakan preview dari tapak lokasi tersebut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 1 Peta Semarang 

Sumber : Jimmy S. dan Juwana, 2005 
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Semarang membawahi 16 (enam belas) Kecamatan 

dan  pada lokasi eksisting, E-Plaza terletak di kawasan BWK I 

dimana  terdapat pada Kecamatan Semarang Tengah. Berikut 

adalah lokasi detil dan batas batas pada tapak New 

Entertaining Plaza : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4Citra satelit tapak E-Plaza 

Sumber : Google map 

 

Gambar 4. 7 Lokasi Tapak 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

Gambar 4. 8Foto Eksisting E-PlazaGambar 4. 9 Lokasi Tapak 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 
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 Batas Utara  : Masjid Baiturrahman 

 Batas Timur  : Simpang Lima Semarang 

 Batas Selatan  : SMK 7 Semarang 

 Batas Barat : SMK 8 Semarang 

Berikut ini merupakan situasi lokasi eksisting tapak E-Plaza 

baik did dalam maupun sekitar tapak yang didapat dari hasil 

survey dan  studi internet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 10Foto Eksisting E-Plaza 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, tahun 

2017 

Gambar 4. 13Foto Eksisting E-Plaza 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, tahun 

Gambar 4. 16Foto Eksisting E-Plaza 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, tahun 

2017 
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Gambar 4. 19 Eksisting E-Plaza 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, tahun 2017 

 

Gambar 4. 22 Foto Eksisting E-Plaza 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, tahun 2017 

 

Gambar 4. 25Foto Eksisting E-Plaza 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, tahun 2017 

 


