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BAB 3 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1 Analisa pendekatan arsitektur 

3.1.1 Studi aktivitas 

3.1.1.1 Pengelompokan kegiatan 

Creative center ini terbagi menjadi beberapa kegiatan,berikut adalah 

penjabaran studi aktivitas dari pengelompokan kegiatan: 

KEGIATAN UTAMA 

Kategori 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

Kegiatan 

Bekerja  

• Registrasi di 
bagian 
receptionist 

• Diskusi 

• Rapat 

• Mencari ide / 
inspirasi 

• Pembuatan 
karya / produk 

• Makan dan 
minum 

• Beribadah 

• Kolaborasi 
karya 

Pengunjung dengan 
keanggotaan dari 
kalangan pelajar , 
penanggung jawab 
penggunaan 
peralatan karya dan 
ahli di bidang 
arsitek,dkv,fashion 
dan ICT  untuk 
menggunakan 
fasilitas ruangan 
maupun peralatan, 
Pengguna co - office  

• Lobby dan 
receptionist 

• Maker 
space 

• Co – office 

• Pantry  

• Mushola 

• Pantry 

• Ruang 
pertemuan 
/ ruang 
rapat 

• Gudang 
barang 

Semi 
publik 

Mengerjakan 
tugas dan 
bekerja 
kelompok / 
diskusi 

• Mengerjakan 
tugas 

• Berdiskusi 

• Sharing  

• Makan dan 
minum 

• Beribadah 

• Kegiatan 
percetakan 

Pelajar 
(mahasiswa), 
pekerja freelance, 
dan pengunjung dari 
masyarakat umum 

• Working 
ispace 

• Ruang 
santai 

• Studio  

• Pantry  

Publik  

Pelatihan 
dan 
pembekalan  

• Perkenalan 
peralatan 
fasilitas yang 
ada di maker 
space 

Pengawas, pelatih 
yang berlisensi, 
pelajar dan 
pengguna co - office 

Maker space Semi 
privat 
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• Pengarahan 
prosedur 
penggunaan 
peralatan 

• Pengawasan 
selama 
pengoperasian 
dan praktek 
produksi 

Bekerja di co 
-- office 

• Registrasi di 
receptionist 

• Melakukan 
proses 
perancangan / 
desain karya 

• Diskusi  

• Perancangan 
strategi 
pemasaran 
dan produksi 

• Inovasi 
pembuatan 
produk 

Penyewa / 
pengguna co – 
offce, Pelaku startup 
di bidang industri 
creative 

Co - office Privat  

Workshop / 
seminar 

• Pelatihan dan 
belajar suatu 
bidang 
keahlian 

• Mengajarkan / 
sharing suatu 
teknik dalam 
pembuatan 
suatu karya 

• Pelatihan dan 
belajar suatu 
bidang 
keahlian 

Pelajar, pengunjung 
creative center, para 
ahli di bidang seni 
dan kerajinan 
(arsitek, dkv, 
fashion dan ICT) 
pengguna co – 
office, komunitas di 
bidang industri 
kreatif 

• Classroom 

• Ruang 
seminar 

 

Publik  

Pameran 
karya 

• Memamerkan 
karya 

• Melihat 
pameran 

• Dokumentasi 
karya 

Pengguna co – 
office, para 
enterpreneur, 
pelaku startup, 
pelaku industri 
kreatif, komunitas, 
UMKM Kota 
Semarang, pelajar / 
mahasiswa dan 
seniman di bidang 
(arsitek, dkv, 
fashion dan ICT) 

Exhibition / 
ruang 
pameran 

Publik  

 
Tabel 3.1 Tabel Pengelompokan Kegiatan Utama 

Sumber: Analisa Pribadi 
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KEGIATAN PENUNJANG 

Kategori 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 
Kegiata

n 

Kepustakaa
n  

Membaca buku yang 
memberikan refernsi 
di bidang 
enterpreneur, industri 
kreatif dan seni 
(arsitektur,dkv,fashio
n dan ICT) 

Pelajar, 
mahasiswa 
yang memiliki 
keanggotaan, 
pengguna co – 
office, 
pengunjung 
creative center 

Perpustakaa
n  

Publik  

Kuliner   

• Makan dan minum 

• Pembelian snack 

• Menyimpan 
makanan / camilan  

Semua pelaku 
di creative 
center 

• Cafetaria  

• Pantry  

• Cool case 

• Coffee 
shop 

Publik  

Perbelanjaa
n  

• Membeli karya 
hasil kreatif / 
produksi co – office  

• Pembelian 
souvenir 

• Transaksi / 
pengambilan uang 
di ATM 

Pengguna co- 
office, pelajar 
berkeanggotaan
, pengunjung 
creative center 
dan para 
seniman 

• Co – office 

• ATM center 

Semi 
publik 

Peribadatan  

• Sholat 

• Dzikir 

• Majelis ilmu 

• Tadarus Al- Qur’an 

Semau pelaku 
di creative 
center 

Mushola Publik 

 

 

KEGIATAN PENGELOLAAN 

Kategori 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 
Kegiata

n 

Mengurus 
creative center 

• Bertanggung 
jawab atas 
segala kegiatan 
maupun 
keberlangsunga
n creative 
center 

• mengambil 
keutusan dalam 
kebijakan 

Direktur yang 
dipilih dari 
pihak Dinas 
UMKM Kota 
Semarang dan 
Dinas 
Kerajinan 
Nasional 

• Ruang 
Direktur 

• Ruang 
penyimpanan 
berkas / arsip 

• Ruang 
tunggu / 
ruang tamu 

Privat  

Tabel 3.2 Tabel Pengelompokan Kegiatan Penunjang 

Sumber: Analisa Pribadi 
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Direksi dan 
manajemen  

• Mnyusun dan 
mengatur 
jobdesk untuk 
kepala bagian 
operasional 

• Menghadapi 
dan menangani 
pertemuan 
dengan tamu 

GM (General 
Manager) 

• Ruang GM 

• Ruang rapat 

• Ruang 
tunggu / 
ruang tamu 

Privat 

Sistem 
operasional 

• Menangani 
bagian 
komunikasi 
internal dan 
eksternal 

• Mengelola 
anggaran dari 
kegiatan yang 
ada di creatie 
center 

• Bertanggung 
jawab pada 
event – event 
yang diadakan 
di creative 
center 

• Mengawasi 
kinerja staff  

• Operation 
Manager 

• Comunicatio
n Manager 

• Event 
Manager 

 

• Ruang OM 

• Ruang CM 

• Ruang EM 

• Ruang loker  

Privat 

Informasi dan 
pemasaran 

• Memberikan 
informasi yang 
berhubungan 
dengan creative 
center 

• Mempromosika
n tenant yang 
ada 

• Informan 
(host) 

• Marketing 
Tenant 

 

• Ruang 
marketing / 
pemasaran 

• Ruang loker 
 

Privat  

Dokumentasi  

• Mengabadikan 
momen pada 
event – even 
yang ada di 
creative center 
dengan media 
dokumentasi 

 

• Videographe
r 

 

• Ruang 
videographer 

 

Semi 
privat  

Kesekretariata
n dan 
kebendaharaa
n 

• Membantu 
pekerjaan teknis 
Direktur dan GM 

• Mengatur dan 
mendata 

• Sekretaris 

• Bendahara  

• Administrasi  
dan akuntan 

 

• Ruang 
sekretaris 

• Ruang 
keuangan 

• Ruang loker 
 

Privat 
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keuangan 
creative center 

• Pengarsipan 
administrasi 
yang nanti 
diserahkan pada 
pimpinan 
creative center 

Operasional 
bangunan  

• Perawatan, 
pengontrolan 
terhadap 
properti 
bangunan 

• Spesialis IT 

• Cleaning 
service 

 

• R.genset 

• R.trafo 

• R.pompa 

• R.ME 

• R.AHU 

• R.cooling 
tower 

• R.lift / mesin 
lift 

• Ground tank 

• Roof tank 

• Gudang 

• Penampunga
n sampah 
sementara 

• R.cleaning 
service 

• R.loker 

Servis  

 

 

KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Kategori 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

Kegiatan 

Pemberian 
informasi 

• Penanganan 
reservasi 

• Memberikan 
pelayanan dan 
informasi 

Pengguna co – 
office, penyewa 
tenant, komunitas, 
mahasiswa, 
seniman dan 
enterpreneur di 
bidang arsitektur, 
dkv, fashion) 

• Lobby dan 
receptionist 

• Ruang 
tunggu 

 

Publik  

Akomodasi   

• Peribadatan  

• Istirahat / duduk 

• BAB / BAK 

Seluruh pengguna 
yang beraktivitas 
di creative center 

• Toilet 

• Lavatory 

• Gudang 
barang 

• Mushola 

• Ruang 
tunggu 

Servis  

Tabel 3.3 Tabel Pengelompokan Kegiatan Pengelolaan 

Sumber: Analisa Pribadi 
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Keamanan  

• Menjaga 
keamanan dan 
ketertiban 
segala kegiatan 
yang ada di 
creative center 

• Pengawasan 
keamanan  

 

Staff keamanan • Ruang 
keamanan 
/ ruang 
CCTV 

• Pos jaga 

Semi 
privat 

 

 

3.1.1.2 Pola aktivitas 

• Pola aktivitas datang 

 

 

 

 

 

• Pola aktivitas pergi 

 

 

 

 

 

• Pola aktivitas pengelola 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Pola 
aktivitas pergi 

Sumber: Analisa 

Pribadi 

 

Bagan 3.2 Pola 
aktivitas pergi 

Sumber: Analisa 

Pribadi 

 

Bagan 3.3 Pola 
aktivitas 
pengelola 

Sumber: Analisa 
Pribadi 

 

Tabel 3.4 Tabel Pengelompokan Kegiatan Pelayanan Publik 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

Entrance 

tapak 

Pedestrian (begi 

pejalan kaki 

/mengendarai 

Entrance 

bangunan 

Bangunan 

Parkir (bagi 

pengguna 

kendaraan) 

Entrance 

tapak 

Pedestrian (begi 

pejalan kaki 

/mengendarai 

Entrance 

bangunan 

Bangunan 

Parkir (bagi 

pengguna 

kendaraan) 

Datang 
Absensi Bekerja & rapat 

Istirahat 

(makan/minum,MCK Pulang 
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• Pola aktivitas pengunjung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3 Waktu operasional bangunan 

FASILITAS KEGIATAN JADWAL 

Public Space 
Bekerja / mengerjakan tugas, 

belajar, berkolaborasi 

Senin – Jumat :08.00 – 

21.00 

Sabtu – Minggu : 09.00 – 

17.00 

Kantor Pengelola 

Bekerja, menyusun data / arsip 

keuangan, rapat (direksi,, staff 

dan operator 

Event Space 

(Exhibition) 
Pameran  

Co - Office Bekerja, berdiskusi, rapat 

Meeting Room Rapat pertemuan, diskusi 

Studio Maket 

Studio Foto 

Studio Fashion 

Studio Craft 

Kegiatan perancangan, dan 

proses pembuatan karya 

(workshop) 

Maker Space 
Mengerjakan kegiatan tahap 

produksi karya 

Datang Lobby Receptionist 

Pengunjung berkeanggotaan  

dan pengguna co – office 

melakukan kegiatan di maker 

space dan studio – studio, 

Pulang 

Pengunjung dari masyarakat 

umum mengikuti seminar, 

mengikuti workshop, melihat 

pameran, mengerjakan tugas 

Makan/ 

minum,ibadah, 

BAB/BAK 

Bagan 3.4 Pola aktivitas pengunjung 

Sumber: Analisa Pribadi 
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Perpustakaan 
Membaca reverensi buku pada 

beberapa bidang seni 

Working space 
Mengerjakan tugas, sharing, 

kumpul komunitas 

Cafetaria Makan dan minum 

Ruang rapat Rapat dan diskusi 

Ruang fotocopy & 

print 
Percetakan dan fotocopy 

Pantry 
Membuat makanan cepat saji 

dan minuman 

Class room Seminar dan pelatihan 

ATM space Transaksi dan tarik tunai Buka 24 jam setiap hari 

Staff keamanan 
Menjaga keamanan dan 

ketertiban creative center 

Senin – minggu : 24 jam 

Shift pagi : 07.00 – 15.00 

Shift sore :15.00 – 23.00 

Shift malam : 23.00 – 

07.00 

Catatan : 

Kinerja karyawan pengurus beberapa event dibagi menjadi 2 shift: 

Shift pagi : 08.00 – 15.00 

Shift malam : 15.00 – 21.00 

 

 

3.1.1.4 Pendekatan kebutuhan ruang 

Berdasarkan analisa dari pelaku dan aktivitas berikut adalah kebutuhan 

ruang yang diperlukan dalam creative center : 

PELAKU AKTIVITAS 
KEBUTUHAN 

RUANG 

SIFAT 

RUANG 

JENIS 

RUANG 

Pengunjung, 

pengunjung ber 

keanggotaan, 

pengguna co – 

office, 

pengelola, 

komunitas, 

pelajar, 

enterpreneur, 

freelance, 

Datang Entrance tapak 

Publik 

Outdoor 
Parkir Area parkir 

Drop off Entrance 

bangunan 

• Mendaftarkan 

keanggotaan 

pengguna studio / 

makerspace 

• Penyewaan co - 

office 

Receptionist  Indoor 

Tabel 3.5 Tabel Waktu Operasional Bangunan 

Sumber: Analisa Pribadi 
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seniman di 

bidang (arsitek, 

dkv, fashion) 

Absensi (karyawan 

/ pengelola) 

Melihat iklan / 

pengumuman 
Lobby  

Ruang tamu / 

ruang tunggu 

Mengerjakan 

tugas, bekerja, 

kolaborasi, 

merancang karya, 

menciptakan 

produk 

• Working space 

• Maker space 

• Studio  

• Co - office 
Semi publik 

Rapat pertemuan 

dan diskusi 
Ruang meeting Privat  

Workshop dan 

seminar 

Classroom, 

studio 
Semi publik 

Percetakan (print 

dan fotocopy) 

Ruang print dan 

fotocopy 

Publik  

Makan dan minum Cafetaria, pantry 

BAB / BAK Toilet  

Membaca 

referensi buku 
Perpustakaan  

Melihat pameran Exhibition  

Ibadah  Mushola  

Pulang  Way out Outdoor  

 Pengelola : 

Direktur utama, 

wakil direktur, 

GM, direksi, 

manajemen, 

informasi 

pemasaran, 

operasional, 

keuangan dan 

kesekretariatan, 

dokumentasi. 

Datang  Entrance masuk 

tapak 

Publik  
Outdoor  Parkir  Area parkir 

Drop off Entrance 

bangunan 

Absensi  Receptionist  

Indoor  

Menerima tamu Ruang tamu Semi publik  

Bekerja Ruang kantor 

Privat  
Rapat  Meeting room 

Pengarsipan / 

penyimpanan arsip 
Ruang arsip 

Makan dan minum Cafetaria 

Publik  
Beribadah Mushola 

BAB / BAK Toilet  

Pulang  Way out Outdoor  

Keamanan  Datang Entrance masuk 

tapak 

Publik  
Outdoor  Parkir Area parkir 

Drop off Entrance 

bangunan 

Absensi Receptionist 
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Beribadah  Mushola 

Indoor  

Makan dan minum Cafetaria dan 

pantry 

BAB / BAK Toilet  

Menjaga 

keamanan dan 

ketertiban crative 

center 

Pos jaga dan  

ruang CCTV Privat  

Pulang  Way out Publik  Outdoor  

Pengelola 

operasional 

bangunan 

Datang  Entrance masuk 

tapak 

Publik  
Outdoor  Parkir  Area parkir 

Drop off Entrance 

bangunan 

Absensi Receptionist Indoor  

Ganti pakaian 

(seragam) 
Ruang ganti 

Servis  

Indoor  

Menyimpan 

barang bawaan 
Ruang loker 

Rapat dan 

mengawasi kinerja 

bangunan 

Ruang engineer Privat  

Perawatan 

bangunan : 

maintenance, 

teknis, properti 

bangunan 

• R.genset 

• R.trafo 

• R.pompa 

• Janitor  

• R.AHU 

• R.cooling 

tower 

• R.lift 

• Roof tank 

• Ground tank 

• Penampungan 

sampah 

sementara 

• R.cleaning 

service 

Servis  

Beribadah  Mushola  

Publik  

Makan dan minum Cafetaria dan 

pantry 

BAB / BAK Toilet 

Pulang Way out Outdoor  

 

 

Tabel 3.6 Tabel Analisa Kebutuhan Ruang 

Sumber: Analisa Pribadi 
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PRIVAT SEMI PRIVAT PUBLIK SERVICE 

Co - office Maker space Entrance masuk 
dan keluar tapak, 
entrance masuk 
dan keluar 
bangunan 

Toilet  

Office : 

Ruang direktur, 
ruang sekretaris, 
ruang bendahara, 
ruang 
administrasi,ruang 
arsip, ruang GM, 
ruang spesialis IT) 

Studio: 

Studio maket, 
studio fashion, 
studio foto 

Area parkir Mushola   

Meeting room Classroom  Lobby & 
receptionist 

Gudang  

Ruang rapat 
pengelola 

R.videographer, 
R.marketing 
tenant, R.host, 
R.staff pengelola 

Ruang tunggu 
tamu 

Pantry  

Ruang CCTV R.staff karyawan Working space Janitor  

Ruang 
engineering 

R.cleaning service 
& maintenance 

Cafetaria  Ruang ganti dan 
ruang loker 

  Exhibition  Ruang trafo 

  Perpustakaan  Ruang genset 

  ATM space Ruang pompa 

   Ruang AHU 

   Ruang cooling 
tower 

   Roof tank 

   Ground tank 

Tabel 3.7 Tabel Kebutuhan Ruang 

Sumber: Analisa Pribadi 
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3.1.1.5 Persyaratan ruang 

Berdasarkan analisis pelaku dan aktivitas pengguna creative center didapat kebutuhan ruang dengan 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

p
a

n
  

1 Entrance masuk  ● ●  ●   ● ●  

2 Entrance keluar  ● ●  ●   ● ●  

3 Area parkir  ● ●  ●   ● ●  

4 Entrance bangunan  ● ● ● ●  ● ● ●  

5 Lobby & receptionist  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

6 R.tunggu tamu  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

7 Public space  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

8 ATM Space  ● ● ●       

9 Studio maket   ● ●  ● ● ● ● ● 

10 Studio fashion   ● ●  ● ● ● ● ● 

11 Studio foto ●   ●  ● ● ● ● ● 

12 Perpustakaan   ● ● ●  ● ● ● ● ● 

13 Classroom  ●  ●  ● ● ● ● ● 
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14 Maker space ●  ● ●  ● ● ● ● ● 

15 Working space  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

16 Co – office ● ● ● ●  ● ● ● ● ● 

17 Meeting room  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

18 R.videographer  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

19 R.marketing  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

20 R.host  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

21 R.communication manager  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

22 R.event manager  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

23 R.staff dan karyawan  ● ● ● ●  ● ● ● ● 

24 R.karyawan  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

25 R.cleaning service  ● ● ● ●  ● ● ● ● 

26 Kantor pengelola ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

27 Meeting room   ● ●  ● ● ● ● ● 

28 Ruang direktur  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

29 Ruang GM  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

30 Ruang sekretaris  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

31 Ruang bendahara  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

32 Ruang administrasi / akuntan  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

33 Ruang arsip  ●  ●  ● ● ● ● ● 

34 Ruang engineering  ●  ●  ● ● ● ● ● 

35 Pantry   ●  ● ● ● ● ● ● ● 

36 Cafetaria   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

37 Mushola   ● ● ● ●  ● ● ●  
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38 Ruang print & fotocopy  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

39 Exhibition  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● 

40 Ruang CCTV  ●  ● ● ● ● ● ● ● 

41 Pos jaga  ● ● ● ●  ●  ●  

42 Toilet   ● ● ● ● ● ●  ● ● 

43 Janitor   ●  ● ●  ●  ● ● 

44 Ruang ganti  ●  ●  ● ●   ● 

45 Ruang loker  ●  ●   ● ●  ● 

46 Gudang   ●  ● ●  ●  ● ● 

47 Pantry  ● ● ●   ●  ● ● 

48 Ruang genset   ● ● ●  ●  ● ● 

49 Ruang trafo   ● ● ●  ●  ● ● 

50 Ruang pompa    ● ●  ●   ● 

51 Ruang lift    ●    ●  ● 

52 Ruang AHU  ●  ● ●  ●  ● ● 

53 Ruang cooling tower  ●         

54 Roof tank  ● ● ● ●   ● ●  

55 Ground tank  ●  ● ●   ●  ● 

56 Penampungan sampah sementara  ● ●  ●  ●   ● 

57 P3K  ● ● ●  ● ● ●  ● 

 

 

Tabel 3.8 Tabel Analisa Persyaratan Ruang 

Sumber: Analisa Pribadi 
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3.1.1.6 Pola sirkulasi ruang 

Pola sirkulasi ruang terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut : 

a. Pola sirkulasi kegiatan utama 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Entrance masuk tapak Entrance keluar tapak 

Parkir  

Exit   

Lobby    

Receptionist     

Drop off 

R.tunggu    

Event      

• Kantor pengelola 

• Co -office 

• Maker space 

• Studio foto 

• Stdio maket 

• Working space 

• Exhibition 

• R .seminar 

Sirkulasi penghuni 

Ruang privat 

Ruang  semi privat 

Ruang semi publik 

Ruang publik 

 

Sirkulasi penghuni 

 

 

 

 

Keterangan : 

Bagan 3.5 Pola sirkulasi aktivitas utama 

Sumber: Analisa Pribadi 

 



64 

 

b. Pola sirkulasi kegiatan penunjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrance masuk tapak Entrance keluar tapak 

Parkir  

Exit   

Lobby    

Receptionist     

Drop off 

ATM Space 

• Cafetaria  

• Perpustaka

Sirkulasi penghuni 

Ruang publik 

  

Keterangan : 

Bagan 3.6 Pola sirkulasi aktivitas penunjang 

Sumber: Analisa Pribadi 
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c. Pola sirkulasi kegiatan pengelola 
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Keterangan : 

Bagan 3.7 Pola sirkulasi aktivitas pengelola 

Sumber: Analisa Pribadi 
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d. Pola sirkulasi kegiatan servis 

 
Entrance masuk tapak Entrance keluar tapak 

Parkir  

Exit   

Lobby    

Receptionist     

Drop off 

R.CCTV   

R .loker      

R .tunggu     
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Sirkulasi penghuni 

Ruang privat 

Ruang  servis 

 

 

 

Keterangan : 

Bagan 3.8 Pola sirkulasi aktivitas servis 

Sumber: Analisa Pribadi 
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3.1.2 Studi fasilitas (Kebutuhan Ruang) 

3.1.2.1 Studi penggunaan ruang 

Pada projek Semarang creative center ini bidang yang ditekankan dalam 

pemfasilitasanya yaitu arsitektur, Desain Komunikasi Visual (DKV) , fashion 

dan fotografi. Berikut ini penjabaran dari analisis penggunaan ruang dari 

fasilitas ruang yang diperlukan: 

No. Ruangan 
Waktu Operasional 

(Jam) 

Kapasitas 

(orang) 

BIDANG ARSITEKTUR 

1 Maker space (wood 
space dan digital 
area) 

8  17 

2 Studio (maket) 6 30 

BIDANG DKV 

1 Maker space (wood 
space dan digital 
area) 

8 17 

2 Studio (craft) 6 20 

BIDANG FASHION 

1 Maker space (area 
jahit dan digital 
area) 

8 19 

2 Studio (fashion) 6 30 

BIDANG FOTOGRAFI 

1 Maker space 
(digital area) 

8 7 

2 Studio (foto) 6 20 

FASILITAS BERSAMA 

1 Meeting room 3 8 

2 Class room 
3 

Tipe A = 30 

Tipe B = 40 

3 Area workshop 3 6 

 

 

 

Tabel 3.9 Tabel Analisa penggunaan ruang 

Sumber: Analisa Pribadi 
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3.1.2.2 Pendekatan jumlah pelaku 

Berikut ini adalah pendekatan jumlah pelaku berdasarkan perbedaan 

kategori pelaku pada bangunan: 

a. Pendekatan analisis jumlah pengelola 

PELAKU JUMLAH ANALISA 

Direktur utama 1  

Wakil direktur 1  

General Manager 1  

Communication Manager 1  

Operation Manager 1  

Event Manager 1  

Sekretaris 2  

Bendahara 2  

Administrasi / akuntan 2  

Videographer  2 2 shift 

Informan (Host) 2 2 shift 

Marketing tenant 2 2 shift 

Spesialist IT 2 2 shift 

Engineer 2  

Receptionist  2 2 shift 

Keamanan lapangan 4 2 shift 

Keamanan CCTV 1 2 shift 

Clening service 12 2 shift 

Maintenance 2  

Staff print & fotocopy space 6  

Staff studio foto 2 2 shift 

Staff studio maket 2 2 shift 

Staff studio fashion 2 2 shift 

Staff event space 2 2 shift 

Staff public space  4 2 shift 

TOTAL 48 pengelola 

Catatan : 

Staff yang memiliki 2 shift memiliki pergantian jam kerja pagi pukul 

08.00 – 15.00 dan jam kerja malam pukul 15.00 – 21.00 

 

 
Tabel 3.10 Tabel Analisa Jumlah Pengelola 

Sumber: Analisa Pribadi 
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b. Pendekatan analisis jumlah pengunjung berkeanggotaan 

Berdasarkan pengamatan jumlah pengunjung dari projek sejenis 

“Jakarta Creative Hub” didapat: 

• Anggota co – office 

Untuk pengguna co – office diperuntukan untuk para pelaku start 

up yang nanti akan dipergunakan 1 ruang co – office dapat 

digunakan untuk 4 hingga 5 orang. Jumlah ruang diperkirakan 

terdapat 24 ruang sehingga jumlah pengguna (24x5 orang) 120 

orang 

• Anggota pengguna maker space 

Berdasar proyek sejenis “Jakarta Creative Hub” pengguna 

makerspace terbagi menjadi 3 area : 

1. Area digital 

Terdapat alat 3D printing dan perangkat komputer yang dapat 

memuat 10 orang  

2. Area menjahit 

Dapat digunakan untuk 12 orang 

3. Area wood space 

Terdapat laser cutting untuk memotong kayu yang dapat 

digunakan 5 hingga 7 orang 

Pada maker space juga terdapat pengawas kegiatan di maker 

space 1 orang 

• Anggota pengguna studio 

Terdapat 4 studio yang berfungsi sebagai studio maket, studio 

fashion, studio craft dan studio foto. Untuk studio maket dan craft 

dapat digunakan hingga 50 orang, studio fashion dapat 

digunakan untuk 30 orang dan studio foto dapat digunakan 20 

orang. 

c. Pendekatan analisis jumlah pengunjung 

• Jumlah pengunjung working space menampung sekitar100 orang 

• Pengunjung cafetaria 

Jumlah pengunjung cafetaria menampung sekitar 100 orang 
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• Pengunjung pameran 

Pengunjung dapat menampung 200 orang. 

• Pengunjung workshop 

Pengunjung workshop dapat menampung sebanyak 60 orang 

dalam 1 pertemuan. 

• Pengunjung seminar 

Pengunjung seminar dapat menampung sebanyak 80 hingga 100 

orang dalam 1 pertemuan 

• Pengunjung perpustakaan 

Perpustakaan bisa digunakan untuk 20 orang dalam satu waktu 

Berdasarkan pendekatan analisis jumlah pelaku creative center 

pada satu tempo didapat jumlah penggunanya sebagai berikut : 

Kategori pengguna Jumlah 

Pengelola  48 orang 

Anggota co – office 120 orang 

Anggota pengguna maker space 48 orang 

Anggota pengguna studio 100 orang 

TOTAL 1 316 orang 

Pengunjung working space 100 orang 

Pengunjung cafetaria 100 orang 

Pengunjung pameran 200 orang 

Pengunjung workshop 60 orang 

Pengunjung seminar 100 orang 

Pengunjung perpustakaan 20 orang 

TOTAL 2 580 orang 

JUMLAH TOTAL PELAKU 896 orang 

Keterangan : 

Untuk pengunjung (Total 2) dihitung berdasarkan kapasitas ruang, 

untuk asumsi kehadiran sehari harinya dalam waktu yang berbeda 

diasumsikan menjadi 25% hingga 60% dari total 2 yaitu 145 hingga 

348 orang . 

 

  

Tabel 3.11 Tabel Analisa Jumlah Total Penghuni Creative 
Center 

Sumber: Analisa Pribadi 
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3.1.3 Studi ruang khusus  

1. Working space 

 
 

a. Analisis besaran ruang (m2) 

Tipe A 

- Meja model scuplture = 35  

- Grup table @8(2) = 16  

- Single table @0,72  (24) = 17,28 

- Kursi @0,36 (40)= 14,4 

- Total = 82,68 

Tipe B 

- Grup table @2,4 (12) = 28.8  

- Single table @0,84 (24) = 20.6  

- Kursi @0,36  (60)= 21,6  

- Total = 71  

Total keseluruhan = 153,68 

Berikut adalah analisis untuk perhitungan sirkulasi : 

Gambar 3.1 Studi Ruang Khusus Working Space 

Sumber: Analisa Pribadi 
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x =  
(𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 − 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛)

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛
𝑥 100% 

x =  
(540−153,68)

153,68
𝑥 100% = 251,38% 

b. Karakteristik ruangan 

• Kapasitas working space 100 orang 

• Ruang public space yang disediakan untuk memfasilitasi 

pengunjung creative center dalam kegiatan komunitas dan  

mengerjakan tugas 

• Disediakan fasilitas untuk menunjang kegiatan pengerjaan tugas 

yaitu meja dan kursi dengan standart untuk pnggunaan komputer / 

laptop dan standart untuk membaca dan menulis, penataan stop 

kontak yang disesuaikan spot meja, wifi untuk fasilitas browsing 

• Di dekat working space terdapat tenant yang diperuntukan untuk 

coffe shop, toko peralatan, dan toko snack 

• Working space dekat dengan ruang print dan fotocopy yang 

menunjang kegiatan utamanya 

2. Exhibition  

 

Gambar 3.2 Studi 
Ruang Khusus 
Exhibition 

Sumber: Analisa Pribadi 

 



73 

 

a. Analisis besaran ruang (m2) 

- Stage (2 sofa singe + 1 sofa triple + meja) = 14,7  

- Meja model scuplture 0,64x2 = 1,28 

Total keseluruhan = 15,98 

x =  
(270−15,98)

15,98
𝑥 100% = 159% 

b. Karakteristik ruangan 

• Dapat menampung 200 orang dalam satu kurun waktu 

penggunaan 

• Dapat digunakan sebagai ruang pameran dan dapat digunakan 

sebagai event space, untuk event space menerapkan sistem 

bongkar pasang / portable 

• Desain dan penataan perabot disesuaikan dengan tema dari 

pameran yang akan dilaksanakan 

• Menggunakan penghawaan buatan, dengan pencahayaan buatan 

dan alami 

• Disediakan fasilitas LCD, proyektor, layar proyektor, sound system, 

microphone, stop kontak, wifi, penghawaan buatan dan tata lighting 

• Dapat disewakan dengan sistem subsidi untuk event pameran dari 

pihak luar creative center 

3. Co – office 

 
a. Analisis besaran ruang (m2) 

• Meja panjang (2) = 0,9 = 1,8  

• Kursi kotak @0,48 (5)= 2,4  

• Kursi karet bulat @0,4 (2)= 0,8  

Total = 5 

b. Karakteristik ruangan 

Gambar 3.3 Studi Ruang 
Khusus Co - Office 

Sumber: Analisa Pribadi 
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• Terdapat 24 ruang yang disediakan untuk co – office yang tiap 

ruangya dapat menampung hingga 5 orang 

• Pengguna co – office merupakan pelaku start up yang sudah 

melalui tahap seleksi dan memiliki ke anggotaan di creative center 

• Menggunakan penghawaan buatan, dengan pencahayaan buatan 

dan alami 

• Merupakan area kantor yang bersifat privat dan membutuhkan 

ketenangan  

• Letaknya tidak jauh dari makerspace karna berkaitan dengan 

proses produksi 

• Terdiri dari ruang – ruang kantor yang ditata bersebelahan satu 

dengan lainya 

4. Maker space 

 

 Gambar 3.4 Studi Ruang Khusus Maker Space 

Sumber: Analisa Pribadi 
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a. Analisis besaran ruang (m2) 

Area menjahit : 

• Meja bordir @1,2 (12) = 14,4 

• Kursi @0,32  (21) = 6,72 

• Meja bulat = 0,64 

• Meja desain & printer textile @1,6 (5)= 8 

Area woodspace : 

• Mesin laser cutting = 5,5  

Area digital : 

• Meja komputer & rak printer (2) = 10,3 x 2=20,6 

Area Meeting : 

Meja panjang = 2,7 

Kursi @0,32  (6) = 1,92 

Total keseluruhan= 60,68 

 
b. Karakteristik ruangan 

• Berisi peralatan – peralatan produksi seperti laser cutting, 3D 

printing, mesin jahit, dan monitor untuk design dan monitoring 

proses pembuatan produk 

• Dapat menampung 48 orang dalam satu kurun waktu 

• Penghawaan buatan, dengan pencahayaan buatan dan alami. 

• Membutuhkan ketenangan dari peletakan ruang, untuk konsentrasi 

dalam pembuatan produk 

• Ruangan dapat diakses dan digunakan peralatanya untuk 

pengguna co – office dan pengguna studio – studio yang 

berkeanggotaan 

• Ruangan didekatkan dengan co – office dan beberapa studio 

• Kegiatan di ruangan ini diawasi oleh penanggung jawab untuk 

memonitori penggunaan alat  
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5. Class room 

  

 

a. Analisis besaran ruang (m2) 

Tipe A : 

• Meja mentor @0,72 (1) = 0,72  

• Kursi audience @0,50  (30)= 15 

• Kursi mentor @0,36  (1)= 0,36  

Total = 16,08 

Tipe B : 

• Meja mentor @0,72  (1) = 0,72  

• Kursi audience @0,50  (40)= 20 

• Kursi mentor @0,36  (1)= 0,36  

Total = 21,08 

b. Karakteristik ruangan 

• Terdiri dari 3 classroom dengan 2 tipe berbeda. Tipe A 

berkapasitas 30 orang dan tipe B berkapasitas 40 orang 

• Classroom digunakan untuk kegiatan komunitas, seminar dan 

workshop 

Gambar 3.5 Studi Ruang Khusus Class Room A (kiri) & Class Room B (kanan) 

Sumber: Analisa Pribadi 
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• Selain digunakan untuk pengunjung berkenanggotaan classroom 

juga dapat disewakan untuk event tertentu dengan 3 jam 

pemakaian satu kali sesi 

• Disediakan fasilitas kursi , white board LCD proyektor, wifi, 

dispenser, stop kontak 

• Menggunakan penghawaan buatan dengan pencahayaan buatan 

dan alami 

6. Meeting room 

   

 

 

a. Analisis besaran ruang (m2) 

Meeting room type A 

• Meja rapat + kursi = 9,6  

• Proyektor area = 0,5 

• Bufet & loker = 1,8  

Total = 11,9 

Meeting room type B 

• Meja rapat + kursi = 6,4 

• Proyektor area = 0,5 

• Bufet & loker = 1,8  

Gambar 3.6 Studi Ruang Khusus Meeting Room A (kiri) & Meeting Room B (kanan) 

Sumber: Analisa Pribadi 
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• Total = 8,7 

b. Karakteristik ruangan 

• Disediakan untuk memfasilitasi kegiatan rapat pertemuan untuk co 

– office, komunitas dan pengunjung berkeanggotaan 

• Dapat menampung 8 hingga 12 orang 

• Difasilitasi dengan meja dan kursi rapat, white board, LCD, layar 

proyektor,wifi dan stop kontak 

• Menggunakan pencahayaan dan penghawaan buatan 

• Karena merupakan ruangan bersama penggunaan dalam satu kali 

sesi selama 3 jam 

7. Studio maket dan craft 

a. Analisis besaran ruang (m2) 

 

Studio maket: 

• Meja kerja @0,96  (30) = 28,8  

• Rak lemari karya (3)= 3,2 = 9,6 

• Kursi @0,25  (30) = 7,5 

• Meja alat @0,9  (6) = 5,4  

• Pantry = 1,62  
Total = 52,92 

Gambar 3.7a Studi 
Ruang Khusus 
Studio Maket 

Sumber: Analisa 

Pribadi 
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Studio craft: 

• Meja kerja @1,32  (20) = 26,4  

• Rak lemari karya (2) = 6,4  

• Kursi @0,25  (20) = 5 

• Meja alat @0,9  (4) = 3,6  

• Pantry = 1,62  

Total = 43,02 

b. Karakteristik ruangan 

• Dapat digunakan untuk pengunjung yang memiliki keanggotaan 

• Dapat menampung hingga 50 orang 

• Letaknya berdekatan dengan studio craft dan makerspace untuk 

menggunakan 3D printing dan laser cutting dalam proses 

pembuatan maket 

• Disediakan fasilitas PC yang digunakan untuk bersama, dengan 

spesifikasi software yang dapat digunakan (autoCAD, Photoshop, 

coreldraw, gambar dan PDF 

• Terdapat fasilitas loker untuk menyimpan karya 

• Menyediakan fasilitas meja, kursi, dispenser dan lampu kerja 

Gambar 3.7b Studi Ruang 
Khusus Studio Craft 

Sumber: Analisa Pribadi 
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• Menggunakan penghawaan buatan, dengan pencahayaan buatan 

dan alami 

• Penggunaan untuk satu sesi maksimal 6 jam 

8. Studio fashion 

 

a. Analisis besaran ruang (m2) 

• Meja bordir @1,2 (12) = 14,4 

• Meja display @0,72 (3) = 2,16 

• Kursi @0,32 (30) = 9,6 

• Meja desain & printer textile @1,6 (5) = 8 

• Manekin display = 5,4  

• Pantry = 1,62  

• Meja makeup @0,72 (6) = 4,32  

• Wardrobe = 12  

• Ruang ganti = 2,4  

Total = 59,9 

b. Karakteristik ruangan 

• Dapat digunakan untuk pengunjung yang memiliki keanggotaan 

dengan kegiatan utama menjahit dan membordir 

• Dapat menampung hingga 30 orang 

Gambar 3.8 
Studi Ruang 
Khusus Studio 
Fashion 

Sumber: Analisa 

Pribadi 
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• Terdiri dari beberapa ruang pendukung kegiatan utama yaitu area 

menjahit, area bordir,area design, textile printer, wardrobe, ruang 

ganti, display area, dan ruang make up. 

• Ditunjang dengan fasilitas meja, kursi,lampu kerja, washtafel,  

manekin, mesin jahit, mesin cetak, dispenser, wifi, dan stop kontak. 

Juga disediakan fasilitas penyimpanan hasil desain (wardrobe) dan 

penyimpanan busana (display) 

• Ruang ganti dan ruang make up yang terhubung dengan studio 

fasion untuk memfasilitasi persiapan model yang akan melakukan 

pameran busana 

• Menggunakan penghawaan buatan dengan pencahayaan alami 

dan buatan 

• Penggunaan untuk satu sesi maksimal 6 jam 

9. Studio foto 

 

 

a. Analisis besaran ruang (m2) 

• Photo area = 8,02  
• Film space = 14,7  
• R. Ganti @1,74 (2) = 3,48  
• Meja & kursi rias @1,45 (2) = 2,9 
• Rak make up @0,6 (2) = 1,2  
• Foto box @1,8 (2) = 3,6  
• Properti = 11,34  
• Rak properti @0,6 (4) = 2,4  
• Gudang = 24  
Total = 71,64 

b. Karakteristik ruangan 

Gambar 3.9 Studi Ruang Khusus Studio Foto 

Sumber: Analisa Pribadi 
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• Dapat digunakan untuk pengunjung yang memiliki keanggotaan 

dan diawasi oleh penanggung jawab penggunaan studio, dengan 

kegiatan utama photo shoot dan rekaman film pendek 

• Dapat menampung hingga 20 orang 

• Terdiri dari beberapa ruang penunjang kegiatan utama diantaraya 

: area photo, area film, ruang ganti, ruang make up, photo box, area 

mural dan gudang 

• Dengan fasilitas penunjang seperti satu set camera photo shoot, 

lighting, dan properti lainya 

• Menggunakan penghawaan buatan dengan pencahayaan buatan 

dan alami 

• Penggunaan untuk satu sesi maksimal 3 jam 

10. Ruang Motivasi 

 

a. Analisis besaran ruang (m2) 

• Mini Theater = 7,7 

• Kursi karet bulat @0,4  (2)= 1,6  

• Meja panjang 0,72 (2) =1,44  

• Meja bulat 0,2 

Total = 10,94 
b. Karakteristik ruangan 

• Ruangan indoor namun dibuat menjadi ruang terbuka hanya diberi 

sekat karena merupakan ruang publik  

Gambar 3.10 Studi 
Ruang Khusus 
Ruang Motivasi 

Sumber: Analisa 

Pribadi 
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• Dapat digunakan untuk pengunjung umum dan juga tamu untuk 

mengisi dan memberi motivasi, terdapat LCD proyektor untuk 

pemutaran film pendek atau materi pembicaraan 

• Dapat menampung hingga 17 orang 

• Terdapat fasilitas penunjang seperti mini amphi theater, meja 

perabot, kursi dan meja pembicara 

• Menggunakan penghawaan buatan dengan pencahayaan buatan  

• Penggunaan untuk satu sesi maksimal 3 jam 

11. Mushola 

 

a. Analisis besaran ruang (m2) 

• Sajadah @0,6 (40) = 24  

• Lemari @0,48 (2) = 0,96 

• Wudlu pria = 4,68 

• Wudlu wanita = 4,68 

Total = 34,32 

b. Karakteristik ruangan 

• Dapat digunakan untuk pengunjung umum dan pengunjung 

berkeanggotaan juga pengelola  

Gambar 3.11 
Studi Ruang 
Khusus Mushola 

Sumber: Analisa 

Pribadi 
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• Dapat menampung hingga 37 orang 

• Terdapat fasilitas penunjang seperti sajadah dan almari rak untuk 

menaruh mukena, sarung dan alquran 

• Menggunakan penghawaan buatan dengan pencahayaan buatan 

dan alami 

12. Perpustakaan 

 

a. Analisis besaran ruang (m2) 

• Rak buku @1,2 (8) = 9,6  

• Kursi @ 0,25  (20) = 5  

• Meja baca @ 1,05  (10) = 10,5  

Total keseluruhan = 25,1 

b. Karakteristik ruangan 

• Dapat digunakan untuk pengunjung umum dan pengunjung 

berkeanggotaan juga pengelola  

• Dapat menampung hingga 20 orang 

• Terdapat fasilitas penunjang seperti meja dan kursi baca, rak buku 

dan buku – buku referensi 

• Menggunakan penghawaan buatan dengan pencahayaan buatan 

dan alami 

Gambar 3.12 
Studi Ruang 
Khusus 
Perpustakaan 

Sumber: Analisa 

Pribadi 
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3.1.4 Studi luas bangunan dan lahan parkir 

a. Studi luas bangunan 

Kapasitas dan besaran ruang yang dibutuhkan pada proyek “Creative Center” di Semarang menerapkan standart dan 

analisis sebagai berikut: 

Keterangan berkaitan dengan sumber yang digunakan : 

NAD : Neufert Architect Data 

TSS : Time Saver Standard 

AH : Architect Handbook 

AS : Asumsi berdasarkan studi analisis. 

SRK : Studi Ruang Khusus 

SB : Studi Banding 

UNIT KEGIATAN UTAMA 

Nama Ruang Jumlah 
Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran (m2) Sirkulasi Luas ruang 
(m2) 

Co - Office 24 SRK 5 orang / 
ruang 

• Meja panjang (2) = 0,9 = 1,8  

• Kursi kotak @0,48 (4)= 2,4  

• Kursi karet bulat @0,4 (2)= 0,8  

• Total = 5  

300% 20 x 24 ruang x 
100% = 960 

Meeting Room 1 SRK 12 orang Meeting room type A 

• Meja rapat + kursi = 9,6  

• Proyektor area = 0,5 

• Bufet & loker = 1,8  

• Total = 11,9  

386,6& 57,9 

2 SRK 8 orang Meeting room type B 

• Meja rapat + kursi = 6,4 

225,9% 28,35 (2ruang) 
= 56,7 



86 

 

• Proyektor area = 0,5 

• Bufet & loker = 1,8  

• Total = 8,7 

Studio Maket & 
craft 

1 SRK 50 orang Studio maket: 

• Meja kerja @0,96  (30) = 28,8  

• Rak lemari karya (3)= 3,2 = 9,6 

• Kursi @0,25  (30) = 7,5 

• Meja alat @0,9  (6) = 5,4  

• Pantry = 1,62  

Total = 52,92 

274,9%% 198,4 

Studio craft: 

• Meja kerja @1,32  (20) = 26,4  

• Rak lemari karya (2) = 6,4  

• Kursi @0,25  (20) = 5 

• Meja alat @0,9  (4) = 3,6  

• Pantry = 1,62  

Total = 43,02 

198,1% 128,25 

Studio Foto 1 SRK 20 orang • Photo area = 8,02  

• Film space = 14,7  

• R. Ganti @1,74 (2) = 3,48  

• Meja & kursi rias @1,45 (2) = 2,9 

• Rak make up @0,6 (2) = 1,2  

• Foto box @1,8 (2) = 3,6  

• Properti = 11,34  

• Rak properti @0,6 (4) = 2,4  

• Gudang = 24  

• Total = 71,64  

123,33% 160 

Studio Fashion 1 SRK 30 orang • Meja bordir @1,2 (12) = 14,4 185,48% 171 
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• Meja display @0,72 (3) = 2,16 

• Kursi @0,32 (30) = 9,6 

• Meja desain & printer textile @1,6 (5) 

= 8 

• Manekin display = 5,4  

• Pantry = 1,62  

• Meja makeup @0,72 (6) = 4,32  

• Wardrobe = 12  

• Ruang ganti = 2,4  

Total = 59,9 

Maker Space 1 SRK 48 orang : 

• Area 
menjahit 
30 orang 

• Area 
woodspace 
7 orang 

• Area digital 
10 orang 
 

Area menjahit : 
• Meja bordir @1,2 (12) = 14,4 
• Kursi @0,32  (21) = 6,72 
• Meja bulat = 0,64 

• Meja desain & printer textile @1,6 (5) 

= 8 
 
Area woodspace : 
• Mesin laser cutting = 5,5  
 
Area digital : 
• Meja komputer & rak printer (2) = 10,3 x 
2=20,6 
 
Area Meeting : 
Meja panjang = 2,7 
Kursi @0,32  (6) = 1,92 
 
Total keseluruhan= 60,68 

295,5% 240 
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Lobby & 
Receptionist 

1 TSS 30 orang 0,72 /orang 50% 32,4 

Entrance 1 TSS 30 orang 0,09 /orang 50% 4,05 

FASILITAS PENUNJANG 

Nama Ruang Jumlah 
Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas ruang 

Perpustakaan  1 AS 20 orang • Rak buku @1,2 (8) = 9,6  

• Kursi @ 0,25  (20) = 5  

• Meja baca @ 1,05  (10) = 10,5  
Total keseluruhan = 25,1 

174,7% 70 

Working space 1 SRK 100 orang Tipe A 

- Meja model scuplture = 35  

- Grup table @8(2) = 16  

- Single table @0,72  (24) = 17,28 

- Kursi @0,36 (40)= 14,4 

- Total = 82,68 

 

Tipe B 

- Grup table @2,4 (12) = 28.8  

- Single table @0,84 (24) = 20.6  

- Kursi @0,36  (60)= 21,6  

- Total = 71  

 

Total keseluruhan = 153,68 

251,38% 540 

Cafetaria 1 • AH 

• AS 

• NAD 

100 orang • Meja kursi kap. 2 org @0,98  (7) = 6,86 

• Meja kursi kap. 4 org @1,96 (9) =17,64 

• Kursi @0,18  (4) = 0,72 

95,2% 297 
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• Meja kursi kap. 8 org @3,92  (8) = 7,84 

• Meja sofa kap. 4 org @3,05  (2) = 6,1  

• Meja sofa kap. 8 org @3,6   = 10,16 

• Kasir @0,85  (1) = 0,85 

• etalase @0,85 (2) = 1,7  
• Pastry Warmer = 1,28 

• Bar @9,5 (1) =  9,5 

• Toilet 6,35 

• Gudang barang 8,14  

• Tenant @6  (5) = 30 

• Dapur coffe shop @16,7 (1) = 16,7 

• Area smooking 28,3 

 

Total keseluruhan = 152,14 

Ruang fotocopy & 
print 

1 SRK 6 orang - Meja komputer & rak printer (2) = 10,3 
=20,6 

- Kursi @0,32  (6) = 1,92  

- Mesin fotocopy @1,5  (2) = 3 
- Mesin printer A0 @1 (2) = 2 
 
Total keseluruhan = 27,52 

52,62% 42 

Pantry 3 NAD 10 orang Kitchen set @6 (3) = 18 50% 27 

Ruang Santai 1 TSS 10 orang 0,72 /orang 50% 10,8 

Exhibiton 1 SRK 200 orang Stage (2 sofa singe + 1 sofa triple + meja) 

= 14,7  

Meja model scuplture 0,64x2 = 1,28 

159% 270 
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Class room 3 SRK Tipe A : 30 
orang 

• Meja mentor @0,72 (1) = 0,72  

• Kursi audience @0,50  (30)= 15 

• Kursi mentor @0,36  (1)= 0,36  

Total = 16,08  

389,74% 78,75 (2ruang) 
= 157,5 

Tipe B : 40 
orang 

• Meja mentor @0,72  (1) = 0,72  

• Kursi audience @0,50  (40)= 20 

• Kursi mentor @0,36  (1)= 0,36  

Total = 21,08  

353,27% 95,55 

Ruang motivasi 1 SRK 8 orang • Mini Theater = 7,7 

• Kursi karet bulat @0,4  (2)= 1,6  

• Meja panjang 0,72 (2) =1,44  

• Meja bulat 0,2 

Total = 10,94  

171,8 % 29,74 

 

Gudang 
penyimpanan 
karya 

1 AS - 6m x 6m = 36  50% 54 

Gudang bahan 
produksi 

1 AS - 6m x 6m = 36  50% 54 

ATM space 1 NAD 5 orang Mesin ATM & pengguna @4m2 (5) = 20 
m2 

20% 24 

FASILITAS PENGELOLA 

Nama Ruang Jumlah 
Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas ruang 

Ruang Direktur 1 NAD 3 orang • Meja kerja + nakas @1,2  (1) = 1,2  

• Kursi @ 0,25 (3) = 0,75  

• Credenza panjang @1,2 (1) = 1,2  

• Double sofa @1,2  (1) = 1,2  

• Meja kecil @0,36(1) = 0,36  

200% 14,13 
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Total = 4,71  

Ruang GM 1 NAD 3 orang • Meja kerja + nakas @1,2  (1) = 1,2  

• Kursi @ 0,25  (3) = 0,75  

• Credenza panjang @1,2 (1) = 1,2  

• Double sofa @1,2  (1) = 1,2  

• Meja kecil @0,36(1) = 0,36  

Total = 4,71  

200% 14,13 

R. 
communication 
manager 

1 NAD 3 orang • Meja kerja + nakas @1,2  (1) = 1,2  

• Kursi @ 0,25  (3) = 0,75  

• Credenza panjang @1,2(1) = 1,2  

Total = 3,15  

200% 9,45 

R . operation 
manager 

1 NAD 3 orang  • Meja kerja + nakas @1,2  (1) = 1,2  

• Kursi @ 0,25  (3) = 0,75  

• Credenza panjang @1,2(1) = 1,2  

Total = 3,15  

200% 9,45 

R . event manager 1 NAD 3 orang • Meja kerja + nakas @1,2  (1) = 1,2  

• Kursi @ 0,25  (3) = 0,75  

• Credenza panjang @1,2(1) = 1,2  

Total = 3,15  

200% 9,45 

Ruang sekretaris 1  4 orang • Meja kerja + nakas @1,2  (2) = 2,4 • 
Kursi @ 0,25 (4) = 1  

Total = 3,4  

200% 10,2 

Ruang bendahara 1  1 orang • Meja kerja + nakas @1,2  (1) = 1,2  

• Kursi @ 0,25  (3) = 0,75  

• Credenza panjang @1,2(1) = 1,2  

Total = 3,15 

200% 9,45 
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Ruang 
administrasi 

1  4 orang • Meja kerja + nakas @1,2  (2) = 2,4 • 
Kursi @ 0,25 (4) = 1  

Total = 3,4 

200% 10,2 

Ruang staff / 
karyawan 

1 AS 10 orang 6m x 3m = 18 200% 36 

Ruang cleaning 
service dan OB 

1 AS 10 orang 1,8m x 3m = 5,4 20% 10,8 

Ruang tunggu 
tamu 

1 AS 6 orang • Kursi @0,36 (6) = 2,16 

Area tunggu @0,25 (6) = 1,5 

200 % 18,3 

Ruang arsip data 1 AS - Lemari arsip = 3  100% 6 

Ruang engineer 1 AS 2 orang • Meja kerja @0,75  (2) = 1,5  

• Kursi @ 0,25  (2) = 0.5  

• Lemari loker,lemari perkakas, 
dispenser @1,5  (1) = 1,5  

 

Total = 3,5  

200% 10,5 

Ruang spesialis 
IT 

1 AS 2 orang • Meja kerja @0,75  (2) = 1,5  

• Kursi @ 0,25  (2) = 0.5  

• Lemari loker,lemari perkakas, 
dispenser @1,5  (1) = 1,5  

Total = 3,5 

200% 10,5 

Ruang 
videographer 

1 NAD 4 orang • Meja kerja + nakas @1,2  (2) = 2,4  

• Kursi @ 0,25(4) = 1  

• Credenza @ 1,5(1) = 1,5  

Total = 4,9  

200% 14,7 

Ruang marketing 
tenant 

1 NAD 4 orang • Meja kerja + nakas @1,2  (2) = 2,4  

• Kursi @ 0,25  (4) = 1  

Total = 3,4 

200% 10,2 



93 

 

Ruang informan 1 NAD 4 orang • Meja kerja + nakas @1,2  (2) = 2,4  

• Kursi @ 0,25  (4) = 1  

Total = 3,4 

200% 10,2 

FASILITAS SERVIS 

Nama Ruang Jumlah 
Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas ruang 

Mushola 1  37 orang • Sajadah @0,6 (40) = 24  

• Lemari @0,48 (2) = 0,96 

• Wudlu pria = 4,68 

• Wudlu wanita = 4,68 

Total = 34,32  

59,67% 54,8 

Ruang loker 1 AS 25 orang Lemari 0,8  (10) = 8 200% 24 

Ruang ganti 4 AS 1 orang Bilik 1m x 1,5 m = 1,5 X 4 = 6 - 6 

Toilet wanita 3 NAD 6 orang • Toilet @1,5  (3) = 4,5  

• Wastafel @0,6  (2) = 1,2  

• Total = 8,58  

100% 12,6 x 3 = 97,8 

 

 

Toilet pria 3 NAD 8 orang • Toilet @1,5  (3) = 4,5  

• Urinoir @0,96  (3) = 2,88  

• Wastafel @0,6  (2) = 1,2 

• Total = 8,58  

100% 17,16 x 3 = 
51,48 

Janitor 4 NAD 1 orang Lemari @0,6 (3) = 1,8  100% 3,6X 4 = 14,4 

Ruang CCTV 1 NAD 1 orang • Meja kerja @1,5 (1) = 1,5 

• Kursi @ 0,25 (1) = 0.25 

• Lemari loker, dispenser 0,65 = 0,65 

Total = 2,4  

200% 7,2 
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Pos keamanan 2 NAD 4 orang • Meja kerja @1,2 = 1,2  

• Kursi @ 0,25 (2) = 0.50  

• Total = 1,7  

150% 4,25 x 2 = 9,50 

Ruang genset 1 SB - 4m x 8m = 32  20% 38,4 

Ruang pompa 1 AS - 4m x 8m = 32 20% 38,4 

Ruang ME 1 AS - 4m x 4m = 16 20% 19,2 

Ruang trafo 1 AS - 4m x 4m = 16 20% 19,2 

Ruang AHU 3 AS - 3m x 3m = 9  (3) = 18  20% 21,6 

R. cooling tower 3 AS - Mesin cooling tower @ 5 (3) = 15 50% 22,5 

Ground tank 1 SB - 4m x 8m = 24 - 24 

Roof tank 1 SB - 4m x 8m = 24 - 24 

Penampungam 
limbah sampah 

1 SB - 3m x 3m = 9 20% 21,6 

 
Tabel 3.12 Tabel Analisa Besaran Ruang Creative Center 

Sumber: Analisa Pribadi 
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Dari analisis besaran ruang diatas dapat ditentukan luas bangunan 

sebagai berikut : 

 

 

b. Studi luas lahan parkir 

Perhitungan luas lahan parkir diasumsikan dengan melihat jumlah 

pengelola tetap ditambah dengan pengunjung berkeanggotaan rata – rata 

yang hadir tiap hari dan pengunjung cafetaria sada. Sedangkan untuk 

pengunjung lainya diambil 50% dari jumlah pengunjungnya. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: 

• Bagi pengunjung untung ruang tertentu seperti working space, 

ruang pameran, ruang work shop dan class room digunakan 

hanya pada hari – hari tertentu saja, tidak setiap hari ada full 

pengunjung. Sehingga pengambilan presensentase kehadiran 

diasumsikan 25% total pengunjung ruang tersebut 

• Mempertimbangkan transportasi umum yang dapat digunakan 

pengunjung menuju bangunan 

• Untuk penghematan budget pembangunan dan minimnya lahan 

pembangunan di pusat kota sehingga penghematan lahan parkir 

menjadi solusi efisiensinya 

Berikut adalah analisa perhitungan luas lahan parkir berdasarkan 

asumsi pengunjung: 

a. Pengelola 

Jumlah pengelola  = 48 orang 

Sepeda ( 5%)   = 2 orang 

Motor ( 50% )   = 24 orang x 80% = 19 motor 

Mobil ( 25% )   = 12 orang x 80% = 10 mobil 

Kendaraan umum ( 20% )  = 10 orang 

Total luas bangunan (LB)  

= (Luas unit kegiatan utama + fasilitas penunjang +pengelolaan 

+ fasilitas servis) = 4394,03 m2 
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b. Pengunjung  

Jumlah Pengunjung  = 348 orang per hari 

Mobil (25%)   = 87 orang 

• 2 penumpang (50%) = 22 mobil 

• 4 penumpang (50%) = 11 mobil 

Total mobil  = 33 mobil 

Motor (60%)    = 209 orang x 70% = 146 motor 

Sepeda (5%)   = 17 orang 

Kendaraan umum (10%) = 35 orang 

Total kebutuhan parkir kendaraan : 

• Mobil (NAD) (43 x 10 m2) : 430 m2 

• Motor (NAD) (165 x 2,2 m2) : 363 m2 

• Sepeda (NAD) (19 x 1,08 m2) : 20,52 m2 

 

 

3.1.5 Studi citra arsitektural 

Citra arsitektural yang diterapkan pada bangunan creative center ini 

disesuaikan dengan fungsi utamanya yaitu pusat berkumpulnya pemuda – 

pemuda kreatif untuk berkarya dan berinovasi sehingga harus dapat 

menginterpretasikan fungsi tersebut, selain citra arsitektur juga dimaksutkan 

untuk memberikan nuansa yang kondusif dan produktif bagi penggunanya 

Citra arsitektur kreatif ini diwujudkan dengan pengolahan fasad dan 

penataan interior hingga penghawaan dan lighting. Fasad bangunan akan 

didesain dengan bentuk yang dinamis namun tidak mencolok maupun 

berlebihan, untuk interior bangunan menerapkan konsep dari arsitektur 

kontemporer yang memadukan desain yang minimalis dan dihiasi dengan 

permainan penataan cahaya, karena mayoritas penggunanya memang 

ditujukan untuk para pemuda kreatif untuk meningkatkan semangat dan 

memacu kreatifitas saat berada di creative center interior akan didesain 

dengan menyisipkan nilai seni. 

Total luas lahan parkir : 

813,52 m2
 + sirkulasi 100% = 1627,04 m2 
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Dalam menciptakan citra arsitektural sebagaimana dijelaskan di atas, berikut 

adalah dasar ketentuanya: 

• Menyesuaikan penerapan konsep arsitektural kontemporer dengan 

karakteristik bangunan 

• Penataan hubungan ruang yang tepat sesuai dengan fungsinya 

• Menciptakan suasana interior yang dapat meningkatkan produktivitas 

penggunanya 

• Memberikan desain dengan konsep yang ringan dan unik pada fasad 

bangunan 

• Memberikan pencahaan dengan bukaan yang disesuaikan 

berdasarkan fungsi ruang, juga memperhatikan tatanan cahaya 

(lighting) agar menciptakan nuansa yang segar dan kondusif 

• Mengatur dan menyesuaikan ruang yang dapat menggunakan 

penghawaan alami dan ruang yang memerlukan penghawaan buatan 

dengan memberikan bukaan 

Dengan pertimbangan dari aspek – aspek tersebut dapat menggambarkan 

pesan arsitek melalui citra arsitektural 

3.2 Analisa pendekatan sistem bangunan 

3.2.1 Studi sistem struktur & enclosure 

 Studi struktur dilakukkan untuk mendapatkan struktur yang sesuai 

dan efektif dalam penerapannya terhadap bangunan yang direncanakan 

dengan mempertimbangkan struktur yang memungkinkan dilihat dari 

kelebihan dan kekuranganya. 

• Sub Struktur (Struktur bagian bawah) 

 Sub struktur adalah struktur pendukung bagian bawah bangunan 

yang menahan beban bagian di atasnya. Sistem ini pada umumnya 

memberikan gaya reaksi terhadap aksi yang terjadi pada stuktur bagian 
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atasnya. Contoh dari struktur bagian bawah ini adalah pondasi dan 

retainning wall. 

• Upper Struktur (Struktur bagian atas). 

 Struktur bagian atas yang menjadi sistem utama yang membentuk 

fisik bangunan. Bekerja menopang struktur atap dan menyalurkan beban 

dari atas menuju struktur bagian bawah. Berikut ini adalah analisa sistem 

struktur bangunan berdasarkan kriteria struktur bangunan: 

• Sistem struktur yang diperuntukkan bagi bangunan bertingkat). 

• Sistem struktur memepertimbangan aspek lingkungan dan dampak 

yang ditimbulkan setelah penerapan. 

• Sistem struktur yang sesuai dengan jenis dan kondisi tanah. 

• Mempertimbangkan aspek ketahanan, kelanjutan, kekuatan. 

• Memperkirakan kekuatan pada bencana alam (gempa bumi) 

1. Pondasi (Sub Structure) 

Pondasi Foot Plat 

Gambar 3.13 Pondasi Foot Plat 

(Google.com) 

Merupakan pondasi yang terbuat 
dari beton bertulang yang dibentuk 
papan/telapak. Pondasi ini 
biasanya digunakan sebagai 
tumpuan struktur kolom, 
khususnya untuk bangunan 
bertingkat 

Kelebihan  Kekurangan  

Biaya pembuatannya terbilang cukup murah 
dibandingkan jenis pondasi lainnya 

Waktu pengeringan betonnya 
cukup lama hingga mencapai 28 
hari 

Kebutuhan galian tanahnya tidak terlalu 
dalam 

Dibutuhkan manajemen waktu 
yang tepat agar pengerjaanya 
efisien 

Bisa dipakai untuk menahan bangunan yang 
mempunyai satu hingga empat lantai 

Rumit dalam merencanakan 
pembesian dan desain 
penulangannya 

Proses pengerjaannya relatif sederhana  
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Daya dukung yang baik  

 

 

Pondasi Rakit 

Gambar 3.14 Pondasi Rakit 
(Google.com) 

Pondasi beton bertulang yang 
melebar membentuk sebuah rakit 
yang mampu menopang beban 
secara seimbang dan merata. 

Kelebihan  Kekurangan  

Lebih stabil dalam bidang datar Memerlukan cutting tanah 
sehingga berdampak negatif pada 
lingkungan  

Jika terjadi penurunan tanah pada lahan 
pondasi akan turun bersamaan sehingga 
bangunan tetap stabil 

Memerlukan biaya yang mahal 
dalam penggunaanya bila 
digunakan pada bangunan yang 
tidak relevan 

Memiliki banyak varian  

 

 

Pondasi Sumuran 

 
Gambar 3.15 Pondasi Sumuran 

(Google.com) 

• Mempunyai bentuk tabung, 

menyalurkan beban strukur 
diatasnya sampai dengan lapisan 

tanah keras. 

• Pekerjaan diawali dengan 

pembuatan lubang dengan cara 

dibor,lalu diberi bekisting 
menggunakan kayu atau buis 
beton, kemudian dimasukan 
agregat beton siklop. 

• Diperuntukan untuk bangunan 

tipe medium rise, sampai high rise 
>10 m 

Kelebihan  Kekurangan  

Diameter lubang pondasi dapat diatur 

sesuai kebutuhan, non pabrikasi 

Karena diameter yang cukup 
besar, maka membutuhkan 
banyak bahan cor beton yang 
akan dimasukan kedalam sumur 
tersebut sebagai pondasi. 

Tidak menimbulkan kebisingan saat 

pelaksanaan di lapangan. 

 

Tabel 3.14 Tabel Data dan Analisa Pondasi Rakit 

Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 3.13 Tabel Data dan Analisa Pondasi Foot Plat 

Sumber: Analisa Pribadi 
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Tidak diperlukan alat berat pada 

pelaksanaan. 

 

 

 

Pondasi penahan tanah (Retaining Wall) 

Gambar 3.16 Pondasi penahan tanah 
(Retaining Wall) 

(Google.com) 

• Merupakan dinding beton 
bertulang yang disangga 
dengan sirip beton penyangga 
yang telah disesuaikan jaraknya 

• Sifatnya untuk menstabilkan dan 
menguatkan agar bangunan 
tetap seimbang dengan sokonan 
dari sirip – sirip beton 

• Sedikit varianya 

 

 

 

 

 

2. Struktur bagian atas (upper structure)  

Struktur rangka beton 

Gambar 3.17 Rangka Beton 

(Google.com) 

Struktur bagian atas bangunan 
yang terbentuk dari kolom dan 
balok balok beton yang saling 
berkaitan untuk menyalurkan 
beton menuju pondasi dan tanah. 

Kelebihan  Kekurangan  

Tahan terhadap api Membutuhkan waktu yang lama 
dalam pengerjaanya 

Ketahanan dalam jangka waktu  minimal 25 
tahun  

Memiliki beban struktur yang berat 

Membuat dinding lebih tipis karena beban 
disalurkan pada kolom dan balok 

 

Bentuknya utuh tidak mengalami muai susut  

 
 
 

3. Pelat Lantai  

Pelat Beton Bertulang 

Tabel 3.16 Tabel Data dan Analisa Pondasi penahan tanah (Retaining Wall) 

Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 3.17 Tabel Data dan Analisa Struktur Rangka Beton 

Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 3.15 Tabel Data dan Analisa Pondasi Sumuran 

Sumber: Analisa Pribadi 
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Gambar 3.18 Pelat Beton Bertulang 

(Google.com) 

Pelat yang digunakan dari beton 
bertulang yang termasuk dalam 
struktur lantai bangunan 
bertingkat. 

Kelebihan  Kekurangan  

Dapat mengekspose struktur Krang efisien terhadap tinggi 
bangunan 

Tahan api  

Hubungan struktur rigid karena adanya 
balok induk dan balok anak dibawahnya 

 

 
 
 

4. Dinding  

Dinding Bata Ringan 

Gambar 3.19 Dinding bata ringan 

(Google.com) 

Berfungsi sebagai dinding pengisi 
maupun pelapis, 1 m2 
membutuhkan sekitar 8 buah 
hebel. 

Kelebihan  Kekurangan  

Mengurangi penggunaan plester Tidak memiliki ketahanan yang 
lama bila di ekspose 

Beban ringan Kurang kuat karena minim perekat 

Lebih ekonomis karena ukuranya yang 
besar  

 

 
 
 

Dinding Pre Cast 

Gambar 3.20 Dinding pre cast 

(Google.com) 

Merupakan dinding pengisi non 
struktural yang terbuat dari beton 
pre cast 

Kelebihan  Kekurangan  

Kuat  dan stabil Sedikit varianya 

Tabel 3.18 Tabel Data dan Analisa Pelat Beton Bertulang 

Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 3.19 Tabel Data dan Analisa Dinding Bata Ringan 

Sumber: Analisa Pribadi 
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Lebih hemat waktu dalam pengerjaan Bentuk tidak bisa diubah – ubah 
karena cetakan pabrik 

Tahan api  

 

 

Dinding Partisi Gypsumboard 

Gambar 3.21 Dinding Partisi Gypsumboard 

(Google.com) 

Merupakan dinding sekunder yang 
digunakan sebagai pemisah 
dengan sifatnya yang tidak 
permanen 

Kelebihan  Kekurangan  

Dapat diekspose Tidak tahan api 

Cepat pengerjaanya  

Dapat dibongkar pasang  

 
 
 

Curtain wall - ACP (Alumunium Composiste Panel) 

Gambar 3.22 Curtain wall - ACP 
(Alumunium Composiste Panel) 

(Google.com) 

Dinding pengisi non struktural 
yang dipasang pada eksterior 
bangunan 

Kelebihan  Kekurangan  

Ringan Memerlukan maintenence khusus 

Tahan api  

Ramah lingkungan  

Memiliki banyak varian tektur dan ketebalan  

 
 
 

Curtain wall - ACP (Alumunium Composiste Panel) 

Tabel 3.20 Tabel Data dan Analisa Dinding Pre Cast 

Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 3.21 Tabel Data dan Analisa Dinding Partisi Gypsumboard 

Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 3.22 Tabel Data dan Analisa Curtain wall - ACP (Alumunium Composiste Panel) 
Sumber: Analisa Pribadi 
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Gambar 3.23 Curtain wall - rangka besi / 
alumunium dan kaca tempered 

(Google.com) 

Dinding pengisi non struktural yang 
ditujukan untuk dapat memasukan 
pencahayaan alami ke dalam 
bangunan. 

Kelebihan  Kekurangan  

Memberikan kesan ruangan yang luas 
karena memberikan view ke luar bangunan 

Memerlukan maintenence khusus 

Tahan api  

Memasukan cahaya alami  

 

 

Metal Cutting 

Gambar 3.24 Metal Cutting 

(Google.com) 

Bahan penutup yang terbuat dari 
metal yang dipotong sesuai pola 
yang direncanakan / diinginkan 
sehingga memiliki banyak varian , 
juga dapat digunakan sebagai sun 
shadding. 

Kelebihan  Kekurangan  

Cetakan pabrik Memerlukan maintenence khusus 

Mudah dipasang Tidak tahan api 

Memiliki nilai stetis tersendiri  

Dapat digunakan ke dalam berbagai iklim  

 

 

5. Penutup lantai 
 

Keramik 

Gambar 3.25 Keramik 

(Google.com) 

Memiliki varian bentuk , ukuran dan 
pola yang berfariasi dengan harga 
yang murah. 

Marmer 

Tabel 3.23 Tabel Data dan Analisa Curtain wall - rangka besi / 
alumunium dan kaca tempered 

Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 3.24 Tabel Data dan Analisa Metal Cutting 
Sumber: Analisa Pribadi 
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Gambar 3.26 Marmer 

(Google.com) 

Memiliki varian bentuk , ukuran dan 
pola yang berfariasi dengan harga 
relatif mahal. 

Karpet 

Gambar 3.27 Karpet 

(Google.com) 

Sebagai penutup lantai kedua 
setelah lantai utama, membutuhkan 
penggunaan di ruangan yang khusus 
kering, memiliki banyak varian dalam 
tekstur, bentuk dan ukuran, tidak 
tahan api dan memerlukan 
maintenence khusus 

Parket Kayu 

Gambar 3.28 Parket Kayu 

(Google.com) 

Merupakan lantai kayu yang memiliki 
banyak varian bentuk dan ukuran, 
relatif mahal, memerlukan 
maintenence khusus. 

 

 

6. Atap 

Atap Beton 

Gambar 3.29 Atap Beton 

(Google.com) 

Penutup atap berbahan beton 
bertulang yang juga dapat digunakan 
sebagai ruangan seperti teras 
bangunan. 

Kelebihan  Kekurangan  

Kuat dan stabil Memiliki beban masa yang berat 

Tahan api  

Tahan lama  

Dapat digunakan sebagai rooftop  

Tidak memerlukan maintenence khusus  

 
 
 

Tabel 3.25 Tabel Data dan Analisa Penutup Lanai 
Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 3.26 Tabel Data dan Analisa Atap Beton 
Sumber: Analisa Pribadi 
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Bitumen 

Gambar 3.30 Bitumen 

(Google.com) 

Penutup atap berbahan semen 
berserat non abestos 

Kelebihan  Kekurangan  

Ringan dan tipis Memiliki ketahanan dan kekuatan 
yang relatif lemah 

Cepat proses pemasanganya  

Tidak memiliki standart kemiringan  

 

 
 

Roof Garden 

Gambar 3.31 Roof Garden 

(Google.com) 

Penutup atap berupa taman yang 
dapat mereduksi panas dari paparan 
cahaya matahari 

Kelebihan  Kekurangan  

Dapat digunakan sebagai ruang / taman aktif Membutuhkan perawatan khusus 

Ramah lingkungan  

 

 

7. Kantilever / overhang 

Kantilever / overhang 

Gambar 3.32  Kantilever / overhang 

(Google.com) 

Balok yang memilliki dua 
penyelesaian struktur, sisi yang satu 
dijepit dan sisi yang lain bebas 
(duniasipil.com) Dimanfaatkan 
sebagai struktur yang menggantung 
sebagai perluasan ruang pada tepi 
bangunan. Berikut macam kantilever 
dan bahan yang relevan diterapkan 
pada bangunan pusat perbelanjaan 
Terdapat beberapa bahan untuk 
kantilever yaitu : kantilever beton 
bertulang, kayu, baja/besi, dan baja 
selimut beton. 

 

Tabel 3.27 Tabel Data dan Analisa Bitumen 
Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 3.28 Tabel Data dan Analisa Roof Garden 
Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 3.29 Tabel Data dan Analisa Kantilever / overhang 
Sumber: Analisa Pribadi 
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3.2.2 Studi sistem utilitas 

a. Sistem penghawaan 

Penghawaan Alami Penghawaan Buatan 

Orientasi bukaan terhadap arah 
datang cahaya / udara untuk 
dimasukan kedalam bangunan 

Air Conditioning (AC) 
• AC split 

 
Sumber: google.com 

Untuk ruangan ruangan 
kecil 
 
 

• AC verticool 
Sumber: google.com 

Untuk ruangan 
berkapasitas besar / 
dengan banyak pengguna 

 

• AC central 
sumber: google.com 

Dengan satu pusat untuk 
disalurkan ke seluruh 
gedung membutuhkan 

(chiller,AHU,Ducting,cooling tower) 

Jendela , roster dan bouven 
Memberikan bukaan yang diperlukan 
untuk memasukan penghawaan 
alami. 

Exhaust fan 
sumber: google.com 

Untuk menyedot udara dari 
dalam ruangan ke luar untuk 
area toilet, dapur, pantry, dll. 

Ruangan yang memungkinkan untuk 
diterapkan sistem bukaan ini pada 
area servis 

 

 

 

b. Pencahayaan  

Pencahayaan Alami Pencahayaan Buatan 

Orientasi bukaan terhadap arah 
datang cahaya / udara untuk 
dimasukan kedalam bangunan 

Penerangan umum 
Untuk menerangi secara general atau 
menyeluruh 

Tabel 3.30 Tabel studi sistem penghawaan 

Sumber: Analisa Pribadi 
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• Lampu LED 
 
Penerangan setempat 
Untuk memfokuskan pada 
suati titik tertentu 
 
 
 

• Lampu Halogen 
sumber: google.com 
 
 
 
 
 

• Lampu sorot LED 
sumber: google.com 

 

 

 

Penerangan aksen 

berapa di atas (plafond) dan difokuskan 
pada satu titik tertentu dalam ruangan. 
Penerapannya lampu dipasang menjorok 
kedalam plafond 

• Lampu downlight 

sumber: google.com 
• Lampu spotlight 

sumber: google.com 
 
 
 
 

• Roll LED 
sumber: google.com 
Umumnya untuk 
memberikan arah pada 
alur sirkulasi namun juga 
dapat digunakan pada 
fasade bangunan. 

Sky lighting 
Menggunakan atap transparan seperti 
kaca tebal untuk memasukan cahaya 
alami ke dalam bangunan 

 

 

 
Tabel 3.31 Tabel studi sistem pencahayaan 

Sumber: Analisa Pribadi 
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3.2.3 Sistem elektrikal 

a. Trafo 

Bagian kelistrikan yang dapat mengubah tegangan tinggi ke tegangan 

rendah begitu pun sebaliknya. Pada bangunan yang direncanakan 

penggunaan trafo digunakan sebagai alat yang menerima tegangan dari 

pusat (PLN) dan kemudian disalurkan ke sistem elektrikal yang lain. 

b. Main Panel 

Alat yang digunakan sebagai penerima tegangan utama yang kemudian 

didistribusikan menuju sistem elektrikal yang lain. Pada umunya main panel 

ditempatkan pada ruang khusus yang mudah dijangkau. 

c. Sub Panel 

Alat yang digunakan sebagai penerima tegangan dari main panel ,sub 

panel hanya menerima tegangan yang sudah terbagi, didistribusikan menuju 

ruangan.Pada umumnya sub panel berada pada tiap lantai bangunan. 

d. Genset 

Alat yang digunakan sebagai penyimpan daya listrik yang digunakan 

pada kondisi darurat. Letak genset berada pada persimpangan jalur dari trafo 

dan main panel. 

3.2.4 Sistem keamanan 

Keamanan terhadap bahaya kebakaran pula harus diperhatikan, berikut 

adalah pengamanan yang dapat digunakan pada bangunan museum: 

• Struktur tahan api 

Konstruksi bangunan yang tidak mudah terbakar adalah konstruksi 

beton, baja, kaca tahan api 
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• Perangkat pemadam kebakaran 

Gambar 3.33  perangkat pemadam kebakaran 

Sumber:www.indonetwork.xyz 

3.3 Analisa konteks lingkungan 

3.3.1 Analisa pemilihan lokasi 

a. Persyaratan pemilihan lokasi 

Dalam merancang Semarang Creative Center terdapat beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasinya, yaitu : 

• Berada di dekat pusat kota 

• Berada di dekat keramaian yang mudah dijangkau 

• Terdapat sarana dan prasarana yang memadai di lokasi 

b. Pemilihan lokasi 

Pemilihan lokasi tapak berdasarkan peraturan daerah zona peruntukkan 

bangunan. Memilih wilayah berdasarkan analisa potensi dan kendala dari 

masing-masing kecamatan sesuai dengan proyek yang akan dibangun. Lokasi 

terpilih yang sesuai dengan fungsi pembangunan perkantoran, perdagangan 

dan jasa yaitu pada BWK I (Kecamatan Semarang Tengah) dan BWK I 

(kecamatan Semarang Slatan).  

Batas – batas wilayah BWK I: 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara. 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Gajah Mungkur dan Kecamatan Candisari. 

c. Sebelah Timur : Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Genuk. 
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d. Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat. 

Penentuan ruang wilayah perencanaan BWK I adalah sebagai berikut : 

a. Permukiman : 964,299 ha. 

b. Perdagangan dan Jasa : 287,484 ha. 

c. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman : 140,838 ha. 

d. Perkantoran : 88,006 ha. 

e. Pendidikan : 49,892 ha. 

f. Kesehatan : 31,044 ha. 

g. Peribadatan : 39,596 ha. 

h. Olahraga dan Rekreasi : 30,881 ha. 

i. Pelayanan Umum : 83,519 ha. 

j. Perguruan Tinggi : 13.681 ha. 

k. Makam : 31,981 ha. 

l. Pertamina : 5,301 ha. 

m. Stasiun : 35,749 ha. 

n. Retarding Basin : 4,376 ha. 

o. Jaringan Jalan dan Utilitas : 364,486 ha. 

p. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 52,165 ha. 

• Analisa potensi dan kendala 

Kecamatan dan Peruntukan Potensi 

Kecamatan Semarang Tengah 
Perkantoran, perdagangan dan 

jasa,campuran permukiman dengan 
perdagangan dan jasa, spesifik / budaya 

 
• Memiliki luas wilayah 604,997 ha 

 

• Berada di pusat kota 

• Dekat dengan keramaian kota 

• Dekat dengan kawasan kantor 

• Sudah tersedianya transportasi 
umum dengan baik 

• Dekat dengan UDINUS dan 
beberapa sekolahan  

• Banyak fasilitas perdagangan dan 
jasa. 

• Dekat dengan stasiun kereta 

• Meski berada di pusat kota terdapat 
beberapa daerah tenang  

Kendala  

• Area ramai lancar 

• Kepadatan penduduk tengah kota 

Keterangan: 

Merupakan area yang cukup relevan untuk proyek creative center karena 
merupakan daerah yang dekat dengan pusat kota dan aktivitas masyarakat, berada 
di daerah perkantoran dan dekat pula dengan aktivitas perdagangan dan jasa. 

• Berada di pusat kota 
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Kecamatan Semarang Selatan 
Perkantoran, perdagangan dan 

jasa,campuran permukiman dengan 
perdagangan dan jasa, spesifik / budaya 

 
• Memiliki luas wilayah 848, 046 ha 

 

• Dekat dengan keramaian kota 

• Terdapat fasilitas kota seperti 
rumah sakit, perpustakaan, 
kawasan simpang lima dan 
kepolisian 

• Dekat dengan universitas 
diponegoro pasca sarjana dan 
beberapa sekolah 

• Sudah tersedianya transportasi 
umum dengan baik 

• Banyak fasilitas perdagangan dan 
jasa. 

• Kepadatan sedang 

Kendala 

• Kemacetan di hari kerja 

• Area yang cukup padat 

Keterangan : 

Merupakann area yang cukup relevan untuk proyek creative center karena 
merupakan daerah yang dekat dengan pusat kota dan dominan dekat dengan 
tempat hang out  masyarakat karena dekat dengan kawasan simpang lima, berada 
di daerah perkantoran dan dekat pula dengan aktivitas perdagangan dan jasa. 

 

 

• Kriteria pemilihan lokasi 

A. Lokasi terdapat pada rencana pengembangan Perkantoran, 

perdagangan dan jasa,budaya Semarang 

B. Lokasi tapak mudah diakses masyarakat kota semarang / berada di 

dekat pusat kota 

C. Pada lokasi sekitar tapak terdapat kegiatan yang mendukung fungsi 

bangunan seperti perkantoran, perdagangan dan jasa 

D. Berada di lingkungan yang tenang dan dekat dengan bangunan yang 

mendukung fungsi projek creative center 

E. Akses dan jalur ke arah tapak mudah dijangkau 

Kriteria Bobot 
Kec.Semarang 

Selatan 

Kec.Semarang 

Tengah 

A 30 28 23 

B 25 20 24 

Tabel 3.32 Tabel analisa pemilihan lokasi kecamatan 

Sumber: Analisa Pribadi 
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C 25 22 24 

D 10 5 9 

E 10 8 8 

TOTAL 100 83 88 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lokasi terpilih adalah Kecamatan 

Semarang Tengah 

3.3.2 Analisa pemilihan tapak 

3.3.2.1 Studi Luas Tapak 

a. Regulasi Kecamatan Coblong 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60 % 

Koefisien Luas Bangunan (KLB) maksimum 3,0 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimum 20 % 

Maksimal tinggi lantai 5 lantai 

b. Luas Kebutuhan Tapak 

= (Luas Total Bangunan ÷ KLB) + Luas Area parkir 

= (4394 m2 ÷ 3,0) + 1627 m2 

= 1464,67 m2 + 1627 m2 = 3091,67 m2 

c. Luas Lantai Dasar 

= KDB x luas kebutuhan tapak 

= 60% x 3091,67 m2 

= 1855 m2 

d. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= 40% x (Luas Area Parkir + Luas Lantai Dasar) 

= 40% x 3482 m2 

= 1392,8 m2 

e. Perhitungan Luas Tapak 

= Luas Lantai Dasar + Lahan Parkir + RTH 

= 1855 m2 + 1627 m2 + 1392,8 m2 

= 4875 m2 

Tabel 3.33 Tabel analisa kriteria pemilihan lokasi 

Sumber: Analisa Pribadi 
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3.3.2.2 Alternatif Tapak 

A. Lokasi Tapak  

1. Alternatif tapak 1 

 

 

 

 

 

Gambar 3.34  
Alternatif Tapak 1 

Sumber : Data 
Pribadi 

 

 

Jalan utama: 

Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 

Jalan sekunder  : 

Jalan Beringin, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 

Luas: 1,06 ha 

Batas-batas Tapak: 

Utara: SMP 1 Masehi PSKA  

Selatan: Jalan Beringin dan Java Design Center 

Timur: Jalan Ade Irma Suryani Nasution 

Barat: Jalan Imam Bonjol 

Deskripsi Alternatif tapak 1: 

• Kondisi tapak sebagaian lahan kosong dan sebagianya terdapat 

beberapa rumah dan bangunan ruko 

• Aksesibilitas mudah dengan lebar jalan satu arah 11 meter, 

Jalan Imam Bonjol adalah jalan kolektor sekunder 

• Topografi tapak landai tak berkontur  

Alternatif 
Tapak 1 



114 

 

• Di sekitar tapak terdapat utilitas yang memadai terdapat saluran 

kota di depan tapak yang tertutup dengan trotoar, terdapat 

lampu jalan, tiang listrik. 

• Kelebihan dari tapak ini dekat dengan fasilitas kota seperti 

perguruang tinggi dan sekolahan  

2. Alternatif tapak 2 

 

 

 

 

Gambar 3.35  
Alternatif 
Tapak 2 

Sumber : Data 
Pribadi 

 

Jalan utama: 

Jalan Indraprasta, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 

Jalan sekunder  : 

Jalan Emplak, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 

Luas: 4652 m2 

Batas-batas Tapak: 

Utara: Jalan Emplak 

Selatan: MI Al-Khoiriyyah 2 

Timur: Jalan Emplak 

Barat: Jalan Indraprasta 

Deskripsi Alternatif tapak 2: 

• Kondisi tapak merupakan lahan digunakan untuk ruko – ruko 

dan bangunan sederhana 1 hingga 2 lantai 

• Aksesibilitas mudah lebar jalan satu arah 8 meter, jalan 

Indraprasta adalah jalan kolektor sekunder 

• Topografi landai tidak berkontur 

Alternatif 
Tapak 2 
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• Di sekitar tapak terdapat utilitas yang memadai terdapat saluran 

kota di depan tapak yang tertutup dengan trotoar, terdapat 

lampu jalan, tiang listrik. 

• Tapak ini dekat dengan beberapa fasilitas kota di bidang 

pendidikan dan permukiman  

B. Pemilihan Tapak 

Kriteria Bobot Tapak 1 Tapak 2 

Lokasi 

Dekat dengan 

pusat kota 

30 

6 4 

Dekat dengan 

fasilitas 

pendidikan, dan 

perkantoran 

7  4 

Dekat dengan 

lokasi kegiatan 

komunitas 

5 3 

Lingkungan  

Berada di 

lingkungan yang 

tenang 

berkebisingan 

rendah  

20 

6 4 

Berada di 

lingkungan yang 

dapat 

dikembangkan 

sebagai pusat 

kegiatan kreatif 

5 4 

Infrastruktur  

Terdapat 

sumber air 

20 

6 6 

Terdapat 

jaringan listrik 
6 6 

Mudah dlewati 

kendaraan 
6 6 

Aksesibilitas  
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Dilewati 

angkutan umum 

30 

10 10 

Akses 

pencapaian 

mudah 

10 10 

Mudah diakses 

untuk 

masyarakat kota 

Semarang 

9 8 

TOTAL 100 76 65 

Keterangan: 

Komunitas = mencakup beberapa jenis komunitas yaitu komunitas 

seni,komunitas arsitektur semarang, komunitas fotografi dan 

komunitas designer  

 

 

  

Tabel 3.34 Tabel Kriteria Pemilihan Tapak 

Sumber: Analisa Pribadi 


