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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, 

saat ini televisi bagi masyarakat sudah menjadi kebutuhan primer 

yang membuatnya sulit untuk di lepaskan dari kehidupan sehari-hari. 

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, televisi merupakan 

hiburan yang paling mudah, di sela-sela kesibukan sehari-hari. 

Beragam acara siaran televisi bisa didapatkan. Dimulai dari hiburan, 

berita, pengetahuan hingga acara musik.  

Bagi anak-anak, televisi adalah hiburan yang paling mudah 

dijangkau di lingkungan keluarga yang membuatnya tidak bisa di 

lepaskan dari kehidupan sehari-hari, Televisi juga bisa di jadikan 

sebagai sarana dan sumber informasi pengetahuan tambahan yang 

belum tentu anak-anak dapatkan dari bangku sekolah.  

Televisi tak hanya membawa dampak positif,  tetapi juga 

membawa dampak negatif di antaranya karena adanya unsur-unsur 

vulgarisme dan kekerasan dari siaran-siaran yang sebetulnya tidak 

di peruntukkan untuk anak-anak berusia di bawah 17 tahun.  

Selain karena kurangnya pengawasan dari orangtua, juga 

karena minimnya variasi tontonan yang khusus dan di peruntukkan 

untuk anak-anak yang memaksa untuk menonton beberapa 

tayangan orang dewasa. Hal ini di sebabkan semakin sedikitnya 
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tayangan untuk penonton anak-anak dari stasiun TV nasional/swasta 

yang ada.. Kurangnya porsi acara untuk anak juga akan dapat 

meminimalkan daya kreatifitasnya.  

Saat ini di Indonesia acara-acara program anak yang 

berkualitas sebagian besar hanya di dapatkan dari berlangganan 

saluran TV kabel, sedangkan pelanggannya di Indonesia masih 

terhitung sedikit. Beberapa saluran TV khusus tayangan anak 

berkualitas yang bisa di dapatkan dari berlangganan TV kabel 

diantaranya adalah Nickelodeon, Disney Channel, CN Network yang 

tentu saja membutuhkan biaya lebih untuk menikmatinya.  

Negara-negara berkembang lainnya sudah memiliki saluran 

TV anak, sedangkan di Indonesia sendiri hingga saat ini tidak ada 

sebuah stasiun televisi yang dikhususkan untuk siaran acara anak-

anak hingga remaja dini. Di Indonesia masih belum memiliki wadah 

untuk berkreasi memproduksi program acara anak meskipun pada 

umumnya bangunan penyiaran stasiun televisi anak tidak jauh 

berbeda dengan bangunan stasiun televisi lainnya.  

1.1.1. Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Pada saat ini, banyak stasiun televisi di Indonesia saat 

tidak mengimbangi dengan variasi tontonan anak. Rata-rata 

sasaran penontonnya adalah keluarga, namun pada 

kenyataannya porsi acara untuk  anak masih terhitung minim, 

bahkan ada stasiun televisi yang sama sekali tidak memiliki 
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tontonan anak. Hal ini membuat banyak anak – anak menonton 

acara yang tidak diperuntukkan untuk mereka, dan secara tidak 

sengaja akan mempengaruhi pola pikir anak.  

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya tempat yang 

digunakan untuk kegiatan siaran televisi yang secara khusus 

menyajikan acara-acara anak. 

1.1.2.  Kebutuhan (Need) 

Demi memberikan tayangan televisi anak yang bervariasi, 

maka di butuhkan sebuah bangunan yang menyediakan ruang – 

ruang khusus untuk dapat menghasilkan tayangan hiburan dan 

edukasi untuk anak-anak yang berkualitas.  

1.1.3. Keterkaitan (Relevancy) 

Salah satu misi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang 

tertulis dalam website resmi KPI, untuk tahun 2017 yaitu 

bertujuan untuk memberikan tayangan televisi yang berkualitas 

untuk masyarakat, tidak terkecuali untuk anak-anak. Sehingga 

dengan adanya bangunan penyiaran televisi anak-anak, akan 

mempermudah para pekerja broadcasting untuk berkerja 

memproduksi acara televisi anak yang berkualitas akan 

berpengaruh terhadap meminimalkan dampak negatif yang akan 

di dapat saat anak menonton TV.  
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1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1.   Tujuan 

Tujuan dari pembangunan proyek ini adalah untuk 

mendesain bangunan gedung penyiaran televisi dengan 

mempertimbangkan aspek kenyamanan dan keamanan serta 

kebutuhan ruang para pekerja dalam melakukan kegiatan – 

kegiatan broadcasting (penyiaran), sehingga dapat memberikan 

tayangan acara yang berkualitas untuk anak. Dengan adanya 

fasilitas ini di harapkan bisa menyajikan variasi tontonan yang 

lebih banyak kepada anak.  

1.2.2. Sasaran  

Sasaran dari proyek ini adalah para pekerja broadcasting 

( penyiaran ) stasiun TV. Memfasilitasi kegiatan broadcasting 

yang memiliki misi memberikan tontonan berkualitas dengan 

sasaran penonton anak-anak hingga remaja dini. 

 

1.3. Manfaat Penulisan 

 Memahami kebutuhan ruang kegiatan di dalam bangunan 

penyiaran stasiun TV. 

 Mempelajari bagaimana mendesain sebuah bangunan 

gedung penyiaran yang nyaman dan aman untuk para 

penggunanya. 

 Mempelajari bagaimana mendesain sebuah bangunan 

penyiaran stasiun TV yang dapat mencerminkan saluran TV 

khusus anak. 
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1.4. Lingkup Pembahasan 

 

Fokus kajian yang di terapkan bada bangunan ini adalah 

kenyamanan pengguna bangunan penyiaran sehingga dapat 

memaksimalkan kreatifitas dalam menghasilkan acara televisi 

yang berkualitas. Secara garis besar bangunan ini merupakan 

bangunan perkantoran dan strudio penyiaran. Gedung 

perkantoran terdiri dari team kreatif, administrasi dan team 

program yang cenderung membutuhkan ketenangan untuk fokus 

mengerjakan pekerjaan. Sedangkan team produksi 

membutuhkan sebuah ruang studio yang memiliki suasana 

ramai. Selain itu juga terdapat cafe yang merupakan area umum 

yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga dibutuhkan 

integrasi yang baik antara kebutuhan ruang yang berbeda. 

1.5. Metoda Pembahasan 

1.5.1. Metoda Pengumpulan Data  

Metoda yang di lakukan untuk melakukan pengumpulan data 

yaitu, dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder, yaitu: 

a) Data Primer 

Data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh 

secara langsung dari narasumber. Antara lain dengan 

melakukan observasi dan wawancara, sebagai berikut: 

 Datang langsung ke lokasi sejenis untuk melihat kondisi 

eksisting yang telah ada.  
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 Mengamati dan memperoleh data dengan meninjau kondisi 

lokasi bangunan – bangunan sejenis secara langsung. 

 Mengamati kegiatan dan aktivitas apa saja yang terjadi 

dalam bangunan untuk dapat menciptakan sirkulasi yang 

nyaman. 

 Mengamati kebutuhan ruang bangunan, tata letak ruang 

dan fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan dalam 

gedung penyiaran. 

 Mengamati dan mencatat keadaan di sekitar lokasi seperti 

lingkungan lokasi, fasilitas – fasilitas di sekitar lokasi untuk 

menentukan lokasi tapak yang tepat. Serta pengaruh 

lingkungan sekitar pada desain kompleks bangunan. 

 Wawancara dengan narasumber terkait di lokasi survey 

untuk mengetahui kebutuhan yang di perlukan dalam 

sebuah bangunan penyiaran stasiun tv nasional yang ada 

di Indonesia.  

 Bagaimana menata peralatan dan prabot pada ruang studio 

dan ruang – ruang khusus di dalam gedung penyiaran. 

b) Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari narasumber. Yang bisa didapatkan dari 

jurnal, makalah, thesis dan buku. Data ini dapat diperoleh 

dengan cara berikut : 
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 Mencari data mengeniai standard dimensi besaran ruang 

yang di butuhkan dalam bangunan penyiaran. 

 Mencari data dari internet maupun buku mengenai syarat 

– syarat yang di butuhkan. 

 Mencari data melalui internet ataupun buku mengenai 

peraturan – peraturan daerah yang berkaitan dengan 

gedung penyiaran di Indonesia. 

 Mencari data melalui internet maupun buku mengenai 

standar, struktur dan material yang akan di gunakan 

dalam mendesain proyek bangunan gedung penyiaran. 

 Mencari informasi mengenai ketentuan – ketentuan 

mengikat dan yang mempengaruhi desain bangunan dan 

lingkungan tapak seperti KDB, KLB, GSS, GSB dan 

RDTRK daerah lokasi tapak. 

1.5.2. Metoda Penyusunan dan Analisis 

 Analisa Deduktif 

Analisa deduktif merupakan sebuah analisa yang 

dilakukan berdasar dari standar dan buku, dalam hal ini 

adalah data literatur yang didapatkan dari perpustakaan 

ataupun internet. 

 Analisa Induktif 

Yaitu menganalisa data setelah melakukan tinjauan 

proyek sejenis dan studi banding. Data serta informasi yang 
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telah didapatkan dari hasil survey dan observasi akan 

digunakan untuk mendukung proyek perancangan gedung 

penyiaran. 

1.5.3. Metoda Pemprograman Arsitektur 

Terdapat 2 langkah metoda yang akan dilakukan dalam 

proses pemrograman yaitu Analisa dan Sintesa. 

1. Analisa adalah proses pemrograman yang meliputi analisis 

dari studi preseden pada jenis proyek sejenis sehingga 

dapat mengetahui kebutuhan – kebutuhan ruang, fasilitas 

yang di perlukan, pola kegiatan yang terjadi di dalam 

kompleks bangunan, serta aspek – aspek yang diperlukan 

dalam perancangan. 

2. Sintesa adalah pemprograman arstektural dengan tahap 

analisa. Data – data yang diperoleh dari hasil analisa akan 

dijadikan acuan untuk menentukan pemecahan masalah dan 

desain untuk dapat diterapkan dalam konsep perancangan. 

 

1.5.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Dalam perancangan arsitektur terdapat beberapa tahap yang 

harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, 

diantaranya adalah: 

 Menentukan Tema Dan Konsep Desain 
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Tema dan konsep desain merupakan hal awal yang 

akan di lakukan untuk mendapatkan bayangan awal desain 

bangunan yang sesuai dengan fungsi. 

 Perancangan Skematik. 

Di lakukan untuk mempermudah menyusun denah 

ruang bangunan sesuai dengan sirkulasi kegiatan 

bangunan. 

 Pengembangan Desain 

Pengembangan desain merupakan tahap dimana 

menyatukan ide tema dan konsep bentuk bangunan dengan 

skematik ruang-ruang yang di butuhkan. 

 Perencanaan Desain 

Pengerjaan gambar kerja dari desain yang sudah di 

tetapkan dan melakukan beberapa perubahan untuk 

menyesuaikan dengan landasan teori dan pemprograman. 

  Detail Desain 

Merancang dan menentukan detail yang akan dalam 

proyek bangunan. 

 Penyempurnaan 

Melakukan perbaikan dan perubahan untuk 

menyempurnakan desain bangunan. 

Dari metoda pemprograman dan perancangan di dapatkan 

skematik sebagai berikut:  
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Diagram  1.1. Metoda Pemprograman dan Perancangan 

Sumber :  Analisa Pribadi 

 

1.6. Sitematika Pembahasan  

 BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Proyek, 

Tujuan dan Sasaran Pembahasan, Lingkup Pembahasan, 

Metoda Pembahasan dan Sistematika Pembahasan. 

 BAB II Tinjauan Proyek 

Bab II berisikan Tinjauan Umum dan Khusus Proyek 

dan Kesimpulan. Tinjauan Umum berisikan tentang 

gambaran umum, latar belakang, perkembangan dan 

sasaran. Sedangkan Tinjauan Khsus berisi tentang 

terminologi, uraian kegiatan pelaku, fasilitas, peralatan, 

perasarana, spesifikasi dan persyaratan desain. Pada bab 

II meiputi deskripsi konteks kota dan studi komparisasi 

proyek sejenis.  

 BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 
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Bab III membahas tentang analisis pendekatan 

arsitektur berupa studi aktivitas, analisis pendekatan sistem 

bangunan yang meliputi studi sitem struktur dan enclosure, 

studi sistem utilitas pemanfaatan teknologi dan pendekatan 

konteks lingkungan yang meliputi analisa pemilihan lokasi 

dan tapak. 

 BAB IV Program Arsitektur 

Berisikan Program Kompleks yang meliputi konsep 

program, faktor penentu perancangan, tujuan perancangan, 

skenario program komplek keseluruhan, program besar 

luas kompleks, program prasarana & sarana, program 

fungsi yang meliputi program kegiatan, program sistem 

struktur, program sistem utilitas dan program tapak. 

 BAB V Kajian Teori 

Mencangkup Kajian Teori Penekanan Desain dan 

Kajian Teori Permasalahan Dominan.




