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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra 

   Citra arsitektural yang ingin didapatkan pada 

bangunan proyek gedung penyiaran stasiun televisi ini adalah 

sebuah bangunan yang dapat menjadi wadah kegiatan 

perkantoran dan kegiatan produksi penyiaran stasiun televisi 

nasional anak yang nyaman bagi setiap pengguna bangunan. 

   Dari segi pencitraan arsitektural dapat diwujudkan 

dengan melakukan pengolahan elemen exterior dan fasad 

bangunan dengan konsep playful yang untuk memunculkan 

citra acara anak tanpa meninggalkan kesan bahwa bangunan 

tersebut merupakan bangunan perkantoran. Tidak hanya 

fasad bangunan, pengolahan interior pada bangunan yang 

tidak monoton meskipun fungsi bangunan penyiaran ini 

adalah perkantoran yang identik dengan suasana serius. 

Aspek citra arsitektural lain yang penting pada 

bangunan dan harus diperhatikan adalah bagaimana 

bangunan dapat memberikan gambaran kepada orang awam 

bahwa bangunan ini merupakan bangunan penyiaran televisi 

untuk anak – anak. Untuk mendapatkan citra tersebut pada 

bangunan maka harus melakukan pengolahan massa 
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bangunan dan permainan warna yang identik dengan anak – 

anak. 

  Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam 

merancang bangunan penyiaran stasiun televisi acara anak. 

Salah satunya adalah harus memikirkan bagaimana kegiatan 

produksi penyiaran stasiun televisi tidak mengganggu 

kegiatan perkantoran dalam satu kompleks bangunan. 

  Selain harus mempertimbangkan sirkulasi dan 

penempatan ruangan. Aspek lain yang harus di perhatikan 

adalah bagaimana merancang sebuah studio dengan detail 

pencahayaan, akustik, ruang gerak dan faktor keamanan 

yang tepat dengan kemungkinan banyaknya pergerakan anak 

– anak dalam ruang studio.   

4.1.2. Aspek Fungsi 

Bangunan ini memiliki fungsi utama sebagai tempat 

kegiatan produksi acara stasiun televisi. Dimulai dari kegiatan 

pre-producting planning , set up and rehearsal , producting 

hingga prost producting acara televisi sehingga bisa tonton 

oleh pemirsa. Selain kegiatan produksi acara, sama seperti 

pada umumnya suatu perusahaan dibutuhkan sebuah 

ruangan yang berfungsi sebagai kantor, yang digunakan 

pengelola untuk mengurus dan mengendalikan organisasi 
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perusahaan baik keuangan, kebutuhan karyawan hingga 

administrasi.  

Sebagai fasilitas pelengkap bangunan terdapat dua 

fasilitas penunjang yang tersedia , yaitu perpustakaan, toko 

souvenir dan cafe. Perpustakaan digunakan sebagai tempat 

untuk mencari bahan – bahan refrensi yang dapat digunakan 

kedalam acara berita. Toko souvenir sebagai area publik yang 

menjual berbagai pernak pernik yang identik dengan acara 

ataupun stasiun televisi kepada para pengunjung. Sedangkan 

cafe berfungsi sebagai area makan dan minum yang lebih 

bersifat publik jika dibandingkan dengan cafentaria yang lebih 

dikhususkan untuk staff & karyawan.  

Melihat fungsi bangunan yang secara keseluruhan 

merupakan bangunan perkantoran. Maka pemilihan lokasi 

berada pada wilayah perkantoran dengan adanya sarana dan 

prasarana yang mendukung kegiatan didalam bangunan. 

4.1.3. Aspek Teknologi 

Aspek teknologi yang akan diterapkan pada 

bangunan sebagai pemanfaatan dan pendukung kinerja 

kegiatan didalam bangunan terutama untuk mendukung 

kegiatan produksi acara. Teknologi lain yang diterapkan pada 

bangunan seperti layar LED, teknologi penanganan 

kebakaran dan pintu kontrol otomatis, digunakan untuk 
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mendukung sistem kinerja bangunan demi memenuhi aspek 

kenyamanan, keamanan dan keindahan bangunan.   

4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan bangunan penyiaran stasiun 

televisi nasional anak , diantaranya adalah: 

 Memfasilitasi para pelaku untuk memproduksi acara 

televisi dengan variasi program tontonan anak – anak. 

 Dengan semakin variatifnya program acara anak yang 

berkualitas dan edukatif, maka semakin sedikit anak 

menonton acara – acara yang belum sepantasnya 

ditonton oleh anak – anak yang secara tidak langsung 

menganggu perkembangan pemikiran anak. 

 Memperlihatkan kepada orangtua bahwa sebuah 

program acara anak tidak 100% diisi oleh acara kartun 

dan animasi. Tetapi juga diisi oleh program acara yang 

informastif dan terdapat unsur pendidikan yang 

bermanfaat. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

Terdapat faktor –faktor yang mempengaruhi dalam 

merancang bangunan penyiaran staiun televisi, anatara lain: 
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 Aktivitas Pengguna 

Untuk menentukan sirkulasi tatanan ruang yang nyaman 

dan menghindari adanya cross circulation dalam 

bangunan. Maka harus disesuaikan dengan aktivitas yang 

dilakukan oleh pelaku didalam bangunan.  

 Persyaratan Ruang 

Dalam merancang bangunan tentu saja terdapat 

persyaratan yang harus dipenuhi agar ruangan dapar 

berfungsi sebagaimana fungsinya tanpa menggangu 

kegiatan yang berlangsung didalamnya dan kegiatan 

lainnya dalam bangunan.  

 Lokasi dan Regulasi yang berlaku 

Dengan adanya lokasi yang terpilih akan sangat 

berpengaruh terhadap perancangan bangunan. Pada 

setiap lokasi, terdapat regulasi yang berbeda – beda yang 

akan sangat dipertimbangkan dalam merancang 

bangunan. 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.3.1. Persyaratan Arsitektural 

 Bangunan harus dapat memberikan citra bangunan yang 

sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai bangunan 

penyiaran stasiun televisi anak. 

 Perancangan ruang luar dan dalam menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan permasalahan penguna. 
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 Terdapat konsep yang jelas sehingga tidak hanya 

keindahan bangunan tetapi juga fungsi bangunan bisa 

terlaksana. 

 Dimensi ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan serta 

ukuran alat yang digunakan oleh pengguna bangunan. 

 Harus dapat memberikan suasana ruangan yang sesuai 

dengan fungsi ruang.  

4.2.3.2. Persyaratan Bangunan 

 Pemilihan pondasi yang digunakan harus sesuai dengan 

keadaan tanah pada lokasi proyek dan memperhatikan 

lingkungan sekitar. 

 Sistem utilitas dan kabel elektrikal yang harus tertata serta 

direncanakan secara baik, terutama pada bangunan 

penyiaran stasiun televisi yang menggunakan alat 

berteknologi yang cukup banyak.  

 Pemilihan struktur pada bangunan middle rise building 

dan penataan modul bangunan yang tepat untuk 

meminimalisir ruang mati. 

 Pemilihan material yang cocok untuk bangunan, salah 

satunya untuk mengendalikan akustik pada ruang – ruang 

seperti studio dan auditorium.  

 Pencahayaan dan penghawaan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pada setiap ruang.  
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4.2.3.3. Persyaratan Lingkungan 

 Dalam pengolahan tapak harus berdasarkan peraturan 

yang berlaku pada wilayah lokasi bangunan berada. 

 Lokasi proyek berada pada lingkungan yang strategis 

sesuai dengan kebutuhan pengguna bangunan. 

 Terjangkau oleh sarana transportasi umum ataupun 

pribadi. 

 Terjangkau beberapa aspek utilitas yang dibutuhkan 

bangunan, yaitu PDAM, Jaringan listrik dan telefon.  

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Sistem Struktur dan Enclosure Bangunan 

 
Tabel 4.1. Analisa Program Struktur dan Enclosure 

PROGRAM STRUKTUR 

Sub Structure 

Pondasi  Pondasi utama menggunakan pondasi 

pancang (pile) dengan menggunakan sistem 

pemasangan Hydraulick Jack In untuk 

meminimalisir kebisingan dan getaran yang 

ditimbulkan karena projek berada di 

lingkungan yang padat. 

 Pondasi yang digunakan untuk bangunan 

dengan ketinggian rendah adalah pondasi 

footplat. 

Upper Structure 

Kolom  Menggunakan kolom beton bertulang dengan 

ukuran  menyesuaikan tinggi dan modul antar 

kolom. Alasan pemilihan karena dalam 

pelaksanaanya cepat, kuat dan 
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penempatannya dapat disesuaikan dengan 

modul yang sudah direncanakan.  

Plat Lantai   Menggunakan plat lantai beton bertulang 

dengan minim ketebalan 12cm dan 7cm untuk 

atap (rooftop). Ukuran tulangan 

menyesuaikan bentang kolom untuk 

mendapatkan pembebanan yang merata.  

Balok  Penggunaan struktur balok two way slab 

dengan alasan lebih fleksibel dalam 

menyesuaikan bentuk modul. Ukuran balok 

menyesuaikan bentang antar kolom pada 

bangunan.    

PROGRAM ENCLOSURE 

Penutup Lantai  Karpet digunakan untuk area office, meeting 

room, perpustakaan, studio dubbing, dan 

beberapa area penunton di auditorium. Serta 

penggunaan karpet movaeble berwarna 

chromakey pada studio kecil. 

 Keramik untuk area public space, lobby, store 

dan cafe.  

Dinding  Pengisi dinding stuktur bangunan 

menggunakan bata ringan. 

 Beberapa area office menggunakan penyekat 

ruangan berupa partisi kalsiboard/ GRC / 

kaca. 

 Penggunaan kusen UPVC  

 Penggunaan Double glass pada penggunaan 

curtainwall exterior bangunan.  

Plafond  Plafond utama menggunakan PVC dan 

gypsumboard 

 Plafond akustik pada studio dan ruang editing. 
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Atap  Penggunaan atap dak beton sebagai penutup 

utama bangunan dengan ketebalan minimal 

7cm untuk memanfaatkan rooftop sebagai 

tempat penyimpanan rooftank. Serta 

pemanfaatan roof garden. 

 Pada beberapa area menggunakan atap truss 

tepatnya pada area yang membutuhkan 

bentang kolom yang besar seperti auditorium 

(Studio Utama). 

Sumber :  Analisa Pribadi 

4.3.2. Program Sistem Utilitas 

 

Tabel 4.2. Analisa Program Utilitas  

SISTEM UTILITAS 

Sistem Jaringan Air 

Bersih 

 Sumber air bersih berasal dari PDAM. 

 Penggunaan Down Feed System yaitu, air 

bersih dipompa menuju Rooftank dan akan 

di distribusikan dengan pemanfaatan gaya 

gravitasi bumi 

Pengelolaan Sampah  Menggunakan shaft sampah, sampah 

setiap harinya akan ditampung sebelum 

akhirnya diangkut untuk menuju TPU. 

Sistem Kebakaran  Penanggulangan Pasif 

 Tangga darurat yang terbuat dari beton 

terletak pada core bangunan dengan 

mengikuti ukuran standard tangga 

darurat yang ada. 

 Pintu darurat, terbuat dari baja berukuran 

90 -120cm. Bukaan one way untuk 

mengantisipasi orang luar masuk 

kedalam bangunan. 
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 Smoke detector, sprinkler, flame detector 

yang dipasang dengan jarak standard 

penggunaan 

 Penanggulangan Aktif 

 Alat pemadam kebakaran pada 

bangunan dengan jarak ±20m  

 Terdapat hydrant pada lingkungan 

kompleks bangunan. 

Sistem Elektrikal   Sumber utama listrik berasal dari PLN dan 

Genset sebagai sumber listrik cadangan.  

Penghawaan  Penghawaan Buatan 

- Air Conditioner, penggunaan AC central 

pada bangunan  

- Exhaust Fan, untuk membantu 

pergantian udara pada area yang 

menghasilkan limbah udara.  

 Penghawaan Alami 

- Pemanfaatan cross ventilation dan 

lubang angin pada beberapa area. 

Sistem Pencahayaan   Pencahayaan Buatan  

- Penggunaan lampu TL dan lampu LED 

untuk area office. 

- Lampo Hallogen untuk studio sebagai 

lampu sorot. 

Sistem Sirkulasi 

Vertikal 

 Lift Pengunjung, mengguakan lift dengan 

tipe motor penggerak dengan kapasitas 

maksimal 15 orang 

 Lift Barang, pengguaan lift cargo dengan 

kapasitas 2Ton untuk transportasi barang. 

 Tangga Sirkulasi, sebagai sistem sirkulasi 

vertikal standard pada bangunan 
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 Ramp, digunakan untuk mempermudah 

pergerakan difabel dan barang.  

Sumber :  Analisa Pribadi 

4.3.3. Program Lokasi Tapak 

o Lokasi :  Jl. Senopati Raya, RT.8/RW.2, Senayan, 

Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 

o Alternatif tapak A merupakan sebuah area lahan kosong dan 

rumah kosong yang sudah tak terpakai, Tapak A berada 

pada area zona K1 atau area perkantoran dengan regulasi 

KDB maksimal 60%. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Zonasi Tapak 

Sumber :  GoogleMaps.com 

 

o Batas Tapak 

 Utara  : Jalan Jendral Sudirman, Gedung Panin               

Bank 

 Selatan  : Perumahan penduduk 

 Barat   : Gedung Kementrian Pendayagunaan 

 Selatan : Apartemen Senopati Luxury 
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Gambar 4.2. Analisis Area Lingkungan Tapak A 

Sumber :  dokumen pribadi 

Tabel 4.3. Analisa Tapak A 

ASPEK KEKUATAN ALAM 

Iklim Beriklim tropis dengan suhu rata – rata 27˚C - 

33˚C 

Topografi Berjenis tanah keras dengan kontur datar 

Vegetasi Memiliki beberapa vegetasi exsisting pohon 

palem, glodokan tiang dan trembesi 

Arah Angin Dominan angin berasal dari arah selatan menuju 

utara dengan kecepatan angin ±7km/jam 

Potensi Air Bersih Air bersih bersumber dari PDAM 

Keadaan 

Lingkungan 

Tapak merupakan bekas bangunan yang sudah 

tidak terpakai (terbengkalai) berdekatan dengan 

pusat perkantoran Jakarta Selatan dan 

perumahan penduduk.  (Gambar 3.47. Lokasi 

Tapak  A) 
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Fungsi  Area perkantoran 

 Pusat administrasi  

 Dekat dengan area pendidikan daerah 

Jakarta Selatan 

View View yang terlihat dari tapak berupa perkantoran 

dan perumahan penduduk. Bersebalahan dengan 

apartemen senopati. 

Jaringan Kota  Berada dekat dengan Jalan utama Jendral 

Sudirman 

 Dekat dengan kantor Kementrian dan 

beberapa sekolah di Jakarta Selatan 

 Terdapat jaringan listrik, telfon, drainase 

tertutup 

Citra Arsitektur Bangunan disekitar tapak didominasi oleh 

perkantoran dengan style arsitektur modern 

Sumber :  Analisa Pribadi 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Fasilitas Lampu Sepanjang Jalan 

Sumber :  dokumen pribadi 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Pedestrian 2m Pada Samping Tapak 

Sumber :  dokumen pribadi 
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Gambar 4.5. Vegetasi eksisting 

Sumber :  dokumen pribadi 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Pemberhentian Bus Trans Jakarta 

Sumber :  dokumen pribadi 

4.3.3.1. Program Besaran Ruang dan Kebutuhan Luas Tapak 

Dari Analisa besaran ruang dan kebutuhan parkir didapatkan 

angka sebagai berikut:  

o Luas Bangunan : 7.360 m² 

o Luas Kebutuhan Parkir : 2.080m²  

Dari hasil perhitungan dan peraturan daerah yang berlaku, 

maka untu mendapatkan Kebutuhan Luas Tapak perlu 

dilakukannya beberapa perhitungan, diantaranya adalah: 
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a. Regulasi Kecamatan Kebayoran Baru 

 Menurut peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 

menyebutkan bahwa, zona yang diperuntukan bagi 

sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan dan 

jasa untuk mendukung efisiensi, maka KDB (Koefisien 

Dasar Bangunan) setinggi – tingginya 60%  

 Koefisien Luas Bangunan (KLB) Maksimum 12,4 

 Ruang Terbuka Hijau RTH minimum 30% 

b. Koefisien Lantai Bangunan 

Luas Tapak  = Luas Total Bangunan ÷ KLB 

= 7.360 m² ÷ 2,4 

= 3.066 m² 

Luas Dasar Bangunan  = KDB x Luas Tapak  

    = 30% x 6,133 m² 

    = 1.840 m² 

c. n Lantai  

= Luas Total Bangunan ÷ KDB 

=  7.360m² ÷ 1.840  m² 

= 4 Lantai 

Jadi dapat ditentukan jumlah lantai bangunan penyiaran 

stasiun televisi anak adalah 4 lantai.  

 Perencanaan parkir 

Tidak adanya perencanaan penggunaan basement atau 

parkir area bangunan, jadi diperlukan lahan sebesar 1787 m² 

untuk area parkir.  
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d. Ruang Terbuka Hijau 

= 30% x (3.066m² + 2.080 m²) 

= 1.544 m² 

e. Perhitungan Luas Tapak 

= Luas lantai dasar + Luas lahan parkir + RTH  

= 3.066m² + 2.080 m²+ 2.058  m² 

= 6.690 m² 

Jadi kebutuhan lahan tapak adalah 6.690 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4.7. Analisis Luas Tapak 

Sumber :  DigitalGlobe.com 

 

Gambar 4.8. Analisis Kemiringan Kontur  

Sumber :  DigitalGlobe.com 
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4.3.3.2. Jenis Vegetasi dan Penutup Tanah 

a.  Jenis Vegetasi  

Vegetasi yang digunakan didalam kompleks bangunan ini 

menggunakan jenis tanaman dengan kegunaan yang berbeda – beda 

yaitu digunakan sebagai peneduh, pengarah, perdu dan tanaman hias 

untuk menambah estetika tapak. 

Tanaman – tanaman yang digunakan antara lain adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Palem Kuning 

 

 Cemara 

 

Gambar 4.9. Gambar CAD Lokasi Tapak 

Sumber :  GoogleMaps.com 

 

Keterangan: 

 : Drainase Kota 

 : Area Tapak 

 : Lampu Jalan 

Gambar 4.10. Palem Kuning 

Sumber :  Google.com 

 

Gambar 4.11. Cemara 

Sumber :  Google.com 
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b.  Penutup Tanah  

 Paving Block  

Paving block merupakan perkerasan tanah yang digunakan 

untuk alur jalan pedestrian pada tapak untuk mengurangi 

perkerasan menggunakan aspal pada kompleks bangunan.  

 Rumput Gajah Mini 

Merupaan jenis rumput taman yang memiliki kelopak daun 

melebar. Rumput gajah mini memiliki karakter pertumbuhan tidak 

meninggu melainkan melebar kesamping, dengan perbedaan 

pertumbuhan tersebut lebih memudahkan dalam perawatannya 

dibandingkan dengan rumput lain. 

  

 Trembesi 

 

 Pucuk Merah 

 

Gambar 4.12. Pohon Trembesi 

Sumber :  Google.com 

 

Gambar 4.13 Pucuk Merah 

Sumber :  Google.com 

 

Gambar 4.8. Paving Block 

Sumber :  Google.com 

 

Gambar 4.9. Rumput Gajah Mini 

Sumber :  Google.com 

 




