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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Tinjauan Umum 

4.1.1 Aspek Citra 

  Pencitraan arsitektural pada proyek ini harus menunjukan fungsinya 

sebagai fungsi utama dari Galeri dan Butik Busana Muslim , Dimana 

fungsi utama dari bangunan ini sebagai ruang pameran dan ruang 

peragaan busana muslim yang juga menyediakan busana muslim untuk 

dijual-belikan yang tersedia di butik dengan desain dan produksi sendiri. 

Proyek ini merupakan fasilitas komersial yang akan didirikan di 

kecamatan Mijen dengan beberapa hal yang harus dicapai , antara lain: 

 Sirkulasi yang mudah dicapai dan nyaman 

 Pencahayaan yang alami pada interior bangunan 

 Hubungan dan tatanan ruang yang terlihat selaras. 

 Penghawaan dan bukaan yang cukup 

 Konsep bangunan yang dapat tersampaikan dengan baik 

 Diperhatikannya estetika pada bangunan 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Galeri dan Butik Busana Muslim yang memiliki fungsi sebagai 

bangunan penunjang utama yaitu kegiatan yang berhubungan dengan 
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galeri busana muslim sebagai tempat memamerkan hasil desain 

busana muslim terbaru , butik busana muslim yang berfungsi sebagai 

tempat jual-beli busana muslim dan Ruang Peragaan busana yang 

berfungsi dimana desainer dapat memperlihatkan hasil karya mereka 

kepada konsumen. 

4.1.3 Aspek Tekhnologi 

 Rainwater Harvesting Teknologi telah terbukti efektif dalam 

menyediakan pasokan air bersih untuk keperluan domestik dan 

komersial. Dalam mendukung penghijauan diperlukan adanya sistem 

penampungan air hujan yanng dapat menghemat penggunaan PDAM 

/ Air Sumur. 

Cara kerja alat ini yaitu sistem menangkap atau menampung air 

dari kedua area atap yang disaring melalui unit viltrasi atlantis. Air 

bersih disimpan di dalam area penyimpanan U.V. Alat ini dapat 

digunakan untuk menyiram taman. 

 

4.2 Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

  Tujuan dari proyek ini menyediakan galeri dan butik busana muslim 

untuk mengembangkan fashion desain busana muslim saat ini. 

Banyaknya minat kaum muslim terhadap desain pakaian muslim yang 

modelnya mengikuti tren fashion umum busana muslim dapat menjadi 
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wadah untuk memperkenalkan tren fashion desain busana muslim 

masa kini tanpa mengesampingkn kaidah agama. 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan , yaitu : 

 Aktivitas pelaku 

Aktivitas pelaku pada bangunan mempengaruhi bagaiman pola 

para pelaku menentukan sirkulasi dan tatanan yang akan 

direncanakan. 

 Jumlah pelaku dalam bangunan 

Jumlah pelaku dalam bangunan mempengaruhi ukuran/ besaran 

suatu ruang. 

 Persyaratan Ruang 

Persyaratan desain pada proyek ini meliputi persyaratan desain 

arsitektural maupun lingkungan yang disesuikan dengan standart 

kenyamanan. 

 Kondisi, potensi dan kendala tapak 

Dalam melihat kondisi tapak perlu diperhatikan potensi-potensi 

tapak , sehingga dapat dilakukan berupa respon tapak terhadap 

bangunan. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

a. Persyaratan Arsitektural  
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 Bangunan harus dapat memiliki citra yang sesuai dengan fungsi 

dari bangunan tersebut yakni Galeri dan Butik Busana Muslim. 

 Arsitektur memiliki konsep yang jelas sehingga dapat dirasakan 

oleh masyarakat. 

 Bangunan memiliki tatanan ruang dan bentuk yang saling 

berhubungan dalam hal sirkulasi baik indoor maupun outdoor. 

 Bangunan arsitektur menunjukan citra visual yang menunjukan 

fungsi dari bangunan tersebut. 

b. Persyaratan Bangunan 

 Memiliki pencahayaan yang alami di ruang yang bersifat publik. 

 Memiliki jaringan utilitas serta mekanikal elektrikal pada 

bangunan. 

 Memiliki fasilitas yang merespon bencana kebakaran dengan 

baik , dan diperhatikan juga jalur evakuasinya. 

 Memiliki lanscape area sebagai unsur ruang terbuka hijau. 

c. Persyaratan Lingkungan 

 Terjangkau oleh transportasi umum yang terdapat disekitar 

tapak. 

 Lahan harus sesuai dengan peraturan pemerintahan mengenai 

fungsi bangunan pusat galeri dan butik. 
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 Tersedianya aspek utilitas seperti jaringan telpon , PDAM dan 

listrik. 

 Merupakan lingkungan yang strategis dan mudah dijangkau oleh 

konsumen. 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas  

  Kegiatan di Galeri dan Butik Busana Muslim ini menjadikan dibagi 

menjadi kegiatan utama , kegiatan pengelola dan kegiatan servis. 

Kelompok Kegiatan Utama 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Pelaku Aktivitas Ruang Sifat 

 

 

 

 

 

 

Pameran 

Busana 

Muslim 

Karyawan Meletakkan pakaian 

desain terbaru , 

Merawat dan 

membersihkan 

ruangan, marawat 

dan membersihakan 

mannequin, 

Menjawab 

pertanyaan 

pengunjung 

mengenai desain. 

R.Galeri 

Busana 

Muslim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publik 

Pengunjung Melihat karya desain 

pakaian muslim, 

Menanyakan desain 

pakaian muslim. 

R.Galeri 

Busana 

Muslim 

 

 

 

Mode Show 

Model Meragakan desain 

busana muslim 

desain terbaru dari 

hasil desainer. 

R.Mode 

Show/ 

Peragaan 

Busana. 
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/Peragaan 

Busana 

Desainer Mengarahkan model 

pada saat peragaan 

busana berlangsung. 

R.Mode 

Show/ 

Peragaan 

Busana 

 

Publik 

Workshop 

Tutorial Hijab 

Karyawan Mengajarkan/member

ikan tutorial hijab. 

R.Workshop  

Semi 

Publik Pengunjung Belajar mengenakan 

hijab dengan model 

dan trend terbaru. 

R.Workshop 

Jual-Beli 

Pakaian 

Muslim 

Karyawan Melayani 

pengunjung. 

Butik  

 

Publik Pengunjung Mencari dan membeli 

pakaian muslim. 

Butik 

Perancangan

/mendesain 

busana 

muslim 

Desainer Merancang desain 

busana muslim. 

R.Desainer  

 

Privat Pengunjung Memberi 

/mengonsultasikan 

desain yang 

diinginkan. 

R.Desainer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 18. Pengelompokan Kegiatan Utama 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Pengelompokan Kegiatan Pengelola 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Pelaku Aktivitas Ruang Sifat 

Pimpinan Pengelola Bertanggung jawab 

atas kelancaran 

keseluruhan proses 

produksi dan 

pemasaran, 

Menciptakan sistem 

produksi dan 

pemasaran, 

Menetapkan 

kebijakan yang 

erhubungan dengan 

pengembangan 

pusat galeri dan butik 

yang dibantu oleh 

para staf-stafnya.  

R.Pengelola Privat 

 

 

 

 

 

 

Pembantu 

Pengelola 

Manajer 

Keuangan 

Bertanggung jawab 

atas laporan 

keuangan. 

R.Manajer 

Keuangan 

 

 

 

 

 

Privat 

Manager 

Pemasaran 

Bertanggung jawab 

atas pemasaran 

produksi. 

R.Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Produksi 

Bertanggung jawab 

atas segala yang 

berhubungan dengan 

produksi. 

R.Manajer 

Produksi 

Manajer 

Operasional 

Bertanggung jawab 

dalam hal 

operasional pusat 

galeri dan butik. 

R.Manajer 

Operasional 

Admin Bertanggung jawab 

mengenai penjualan 

online.  

R.Karyawan 
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Purchase Bertanggung jawab 

pebelian bahan baku. 

R.Manajer 

Pemasaran 

 

 

 

Pemasaran 

 

 

 

Manajer 

Pemasaran 

Bertanggung jawab 

atas pemasaran 

produksi 

R.Manajer 

Pemasaran 

 

 

Privat 
Admin Bertanggung jawab 

mengenai penjualan 

online. 

R.Manajer 

Pemasaran 

 

 

Pengelompokan Kegiatan Penunjang 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Pelaku Aktivitas Ruang Sifat 

 

 

 

Makan dan 

Minum 

Pengelola Beristirahat 

(makan&minum). 

Caffe  

 

 

 

Publik 

Karyawan Beristirahat 

(makan&minum). 

Caffe 

Pengunjung Beristirahat 

(makan&minum). 

Caffe 

Staff Beristirahat 

(makan&minum). 

Caffe 

 

Bermain 

Pengunjung Menikmati 

permainan anak-

anak. 

Playground Publik 

 Pengelola Beribadah (sholat) Mushola  

 

Semi 

Publik 

 

Mushola 

Staff Beribadah (sholat) Mushola 

Pengunjung Beribadah (sholat) Mushola 

Karyawan Beribadah (sholat) Mushola 

 

 

 Table 19.Pengelompokan Kegiatan Pengelola 

Sumber : Analisa Pribadi 

Table 20. Pengelompokan Kegiatan Penunjang 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Pengelompokan Kegiatan Service 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Pelaku Aktivitas Ruang Sifat 

 

Toilet 

Pengelola BAB&BAK Toilet   

 

Service 

Staff BAB&BAK Toilet 

Pengunjung BAB&BAK Toilet 

Karyawan BAB&BAK Toilet 

Keamanan Security Menjaga seluruh 

keamanan pada 

pusat galeri dan 

butik. 

R.CCTV, 

Pos 

Satpam, 

Entrance 

Butik, 

Entrance 

Pusar 

Galeri 

Service 

Kebersihan Cleaning 

Service 

Membersihkan 

keseluruhan pusat 

galeri dan butik , 

membuat makanan 

dan minuman. 

R.Pantry Service 

 

 

  

4.3.2 Program Besaran Ruang 

a. Regulasi Kecamatan Mijen 

 KDB maksimal 60 % 

 KLB maksimal 2,4 , maksimal 4 laintai 

 

 

 

 
Table 21. Pengelompokan Kegiatan Service 

Sumber : Analisa Pribadi 
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b. Luas Kebutuhan Tapak 

 = Luas bangunan : KLB 

 = 3.475 m2 : 1,2 ( Perkiraan 2 lantai ) 

 = 2.896 m2 

c. Luas Lantai Dasar 

 = KDB 60% x  2.896 m2 

 = 1.738 m2 

d. RTH  

 = Luas Lahan – Luas Lantai Dasar 

 = 2.896 m2  -  1.738 m2 

 = 1.158 m2 

Luas Total Lahan  : 

1.738 m2 + 1.158 m2 + 2.742 m2 + 200 m2 = 5.838 m2 

4.3.3 Program Sistem Strukstur dan Enclosure  

SUB STRUCTURE 

1. Pondasi Foot Plat 

 

 Pondasi yang biasa digunakan untuk bangunan bertingkat atau 

bangunan diatas tanah lembek. 

 Pondasi ini terbuat dari beton bertulang dan letaknya tepat 

dibawah kolom/tiang dan kedalamannya sampai pada tanah 

keras. 

 Penyaluran beban melalui tulangan yang menyatu dengan 

pondasi. 
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2. Pondasi Bored Pile 

 

 Jenis Pondasi dalam yang mempunyai bentuk seperti tabung 

memanjang yang terdiri dari campuran beton dengan besi 

bertulang yang memiliki dimensi diameter tertentu yang dipasang 

di dalam tanah dengan menggunakan metoda pengeboran 

dengan instalasi pemasangan besi setempat serta pengecoran 

beton setempat. 

 Panjang tiang pondasi bored pile harus sampai pada kedalaman 

dengan tingkat kekerasan daya dukung tanah yang disyaratkan 

untuk pondasi dasar konstruksi bangunan. 

3. Pondasi Batu Belah 

 

 Jenis pondasi yang strukturnya terbuat dari pasangan batu belah 

yang disusun sedemikian rupa sehingga berdiri kokoh bahkan 

mampu mendukung beban dinding batu bata rumah ( atau pagar 

) diatasnya. 

UPPER STRUCTURE 

1. Baja Konvensional 

 

 Baja adalah bahan dasar vital untuk industri. Semua segmen 

kehidupan, mulai dari peralatan dapur, transportasi, generator 

pembangkit listrik, sampai kerangka gedung dan jembatan 

menggunakan baja. Eksploitasi besi baja menduduki peringkat 

pertama di antara barang tambang logam dan produknya 

melingkupi hampir 95 persen dari produk barang berbahan 

logam. 

2. Struktur Shell 

 

 Terbuat dari beton bertulang 

 Merupakan struktur bentang lebar 

 Permukaan tipis 
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 Studi Enclosure 

 

Penutup Atap  

1. Dag Beton 

 

 Berfungsi sebagai penutup atap. 

 Terbuat dari bahan beton dengan tulangan. 

 Umumnya berbentuk datar. 

 Ketebalan beton 12 cm. 

 

2. Bitumen 

 

 Atap ini terbuat dari berbagai macam bahan , yaitu serat alam 

dan aspal , kayu pulp yang telah diproses. 

PLAFOND  

1. Kalsiboard 

 

 Diproduksi dengan menggunakan bahan baku pilihan dan melalui 

proses AOTOCLAVE (Proses pengeringan dengan tekanan 

tinggi) untuk mendapatkan hasil produk yang stabil dan tahan 

lama. 

 

2. Gypsumboard 

 

 Dipasang menggunakan rangka besi hollow  

 Berfungsi sebagai penutup penutup sisi atap ruang. 

 Dapat menambah estetika pada interior bangunan. 

DINDING 

1. Batu Bata 

 

 Material yang munkin palin lama dikenal dan hingga saat ini 

paling jamak dipergunakan sebagai bahan pengisi dinding. 

 Sebelum menemukan sistem struktur rangka , yang menganalkan 

kekuatan balok dan kolom sebagai penopang kekuatan struktur , 
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batu bata digunakan sebagai bahan pembuat struktur dinding 

pendukung (tanpa kolom dan balok). 

 

2.  Kaca 

 

 Dipasang menggunakan rangka besi hollow  

 Berfungsi sebagai penutup penutup sisi atap ruang. 

 Dapat menambah estetika pada interior bangunan. 

3. ACP 

 

 Digunakan sebagai pelapis dinding. 

 Menambah estetika pada bangunan dan terlihat elegant. 

 Terbuat dari bahan plat alimunium dan bahan kmposit. 

LANTAI 

1. Keramik Granit 

 

 Material penutup lantai kermaik granit dengan berbagai macam 

motif dan corak. 

 Lebih cenderung pada keramik yang berukuran besar. 

 Material keramik berbahan mengkilap dan halus. 

 

 

 

4.3.4 Program Sistem Utilitas 

4.3.4.1 Pencahayaan 

a.Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami diterapkan pada bangunan Galeri dan Butik 

Busana Muslim ini dengan cara : 

 Pencahayaan Skylight  

 
Table 22. Studi Struktur dan Enclosure 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Merupakan pencahayaan alami dengan menggunakan atap yang 

transparant sebagai penghantar masuknya sumber cahaya alami 

ke dalam bangunan. Bahan kaca yang bersifat transparant 

seperti (Kaca, polycarbonate ,glassbocks, dll). Pencahayaan 

alami yang masuk ke dalam ruangan tidak bersifat memantulkan 

namun menangkap untuk menerangi sebuah ruangan. 

 Pencahayaan Bukaan Dinding 

Pencahayaan bukaan dinding fungsinnya hampir sama dengan 

jendela yang memanfaatkan bukaan dinding untuk memperoleh 

pencahayaan alami yang masuk ke dalam sebuah ruangan. 

Penggunaan sistem pencahayaan dinding mempengaruhi 

orientasi bangunan yang menyesuaikan dengan arah matarahri 

terbit dan terbenam. 

b.Pencahayaan Buatan 

Untuk penerangan pada ruang yang tidak terkena cahaya alami 

yang masuk ke ruangan , dibutuhkan  pencahayaan buatan yaitu 

dengan beberapa jenis lampu yang digunakan pada bangunan. 

Diantaranya : 
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 Lampu TL (Tubular Lamp) / Fluorescent Lampu 

 Tingkat iluminasi pada lampu TL cukup tinggi sehingga lampu ini 

biasanya digunakan untuk menerangi ruang-ruang service 

seperti Ruang Genset , Ruang AHU , Ruang Produksi dan Kantin. 

 Lampu SL (Soft Light) / Essential Lamp 

Jika sebelumnya Lampu TL memiliki tingkat cahaya yang tinggi 

maka lampu SL merupakan kombinasi dari lampu TL. 

Pencahayaan yang dihasilkan oleh lampu SL lebih efisien dan 

lebih sejuk dibandingkan lampu TL.  

 Lampu LED 

Lampu ini merupakan sirkuit semikonduktor yang memancarkan 

cahaya ketika dialiri listrik. Sifatnya berbeda dengan filamen yang 

harus dipijarkan (dibakar) atau lampu TL yang merupakan pijaran 

partikel. Lampu LED memancarkan cahaya lewat aliran listrik 

yang relatif tidak menghasilkan banyak panas. Karena itu lampu 

LED terasa dingin dipakai karena tidak menambah panas 

ruangan seperti lampu pijar. Lampu LED juga memiliki warna 

cahaya sinar yang beragam, yaitu putih, kuning, dan warna-

warna lainnya. 
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 Lampu Halogen 

Lampu halogen biasanya memiliki reflektor (cermin 

dibelakangnya) untuk memperkuat cahaya yang keluar. Lampu 

ini merupakan lambu spot yang baik. Lampu ini hanya mengarah 

ke satu area saja. 

 Downlight 

Cahaya yang berasal dari lampu yang ditanam di langit-langit 

dengan dengan rumah lampu yang menjorok ke luar , masuk ke 

dalam , menempel pada tembok , atau berupa lampu 

gantung.Macam lampu yang digunakan untuk lampu downlight 

yaitu lampu pijar , neon , dll. 

 Catwalk Lighting 

Cahaya yang berasal dari atas dan dapat menyorot ke segala 

arah digunakan pada ruang mode show. Sorotan lampu 

digerakan oleh operator untuk menuju pada seseorang yang 

sedang melakukan peragaan busana. 

4.3.4.2 Penghawaan 

a.Penghawaan Alami 

Menggunakan penghawaan yang alami , berupa bukaan bangunan 

supaya udara dapat masuk ke dalam bangunan secara alami 
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dengan memperhatikan orientasi bangunan sesuai dengan arah 

angin. 

b. Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan adalah penghawaan yang dihasilkan oleh 

udara buatan yang memanfaatkan energi listrik untuk menciptakan 

kenyamanan thermal, yaitu berupa : 

- Air Conditioner ( AC) 

AC (Air Conditioner) adalah suatu mesin yang di gunakan untuk 

mendinginkan udara dengan cara mensirkulasikan gas refrigerant 

berada di pipa yang di tekan dan di hisap oleh kompresor.  

Terdapat beberapa macam AC , yaitu : AC Split dan AC Central. 

- Exhaust Fan 

Alat ini berfungsi untuk menghisap udara panas di dalam ruang 

dan membuangnya ke luar dan pada saat bersamaan menghisap 

udara segar di luar masuk ke dalam ruangan. Fungsi lain exhaust 

fan adalah mengatur volume udara yang akan disirkulasikan pada 

ruang. Supaya sehat setiap ruang butuh sirkulasi udara berbeda 

sesuai dengan fungsinya. 

4.3.4.3 Sistem Distribusi air Bersih 

 PDAM  
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Sistem transportasi suplai air bersih pada bangunan gedung 

bertingkat perlu direncanakan dengan baik sejak awal perancangan 

bangunan sehingga kebutuhan air di setiap lantainya yang bersifat 

vertical  secara struktur dapat tercukupi, sistem suply air pada 

bangunan tinggi bermula dari pengambilan air dari sumur maupun 

dari PDAM  kemudian dilanjutkan dengan   pembuatan penampung 

air atau dikenal dengan Ground Water Tank  (GWT) berupa 

penampungan bak  besar dengan ukuran volume yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan air pada gedung dan dibuat di dasar 

gedung (underground). Setelah itu dilanjutkan dengan sistem 

pemompaan dengan mesin berdaya besar agar debit pompa 

mampu mendistribusikan air ke penampungan air yang ada di lantai 

atap atau rooftank. Dari rooftank ini air akan dialirkan ke lantai – 

lantai bangunan dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi. 

System ini disebut dengan downfeed system.  

4.3.4.4 Sistem Pengolahan Limbah 

a. Limbah Padat 

Limbah padat berasal dari kotoran manusia yang terurai pada 

septictank , awalnya limbah padat masuk ke bak control kemudian 

diolah di septictank mellui biopori yang ada di dalamnya, kemudian 

di filtrasi dan resapan ke tanah , dan sisanya dapat digunakan 

sebagai pemupukan. 
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b. Limbah Cair 

Limbah cair dialirkan ke bak penampung yang kemudian di filtrasi 

dalam filter organic dan kemudia dibagi menjadi air yang dibuang 

melalui saluran kota dan digunakan kembali untuk penyiraman 

tanaman , dll. 

4.3.4.5 Manajemen Sampah 

Sampah merupakan bahan sisa baik bahan-bahan yang tidak 

digunakan maupun barang yang sudah diambil bagian utamanya dari 

aspek sosial ekonomi, sampah merupakan barang yang sudah tidak 

ada harganya, dari aspek lingkungan sampah merupakan barang 

buangan yang sudah tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah 

pencemaran dan gangguan kelestarian lingkungan. 

  1.Metode Penanganan Sampah 

Metode ini bertujuan agar permasalahan-permasalahan yang 

ditimbulkan oleh sampah dapat ditekan seminimal mungkin dengan 

cara : 

-Pengumpulan Sampah 

-Pemisahan Sampah berdasarkan jenis dan keperluanya 

-Mengkomposting (Bokasi) sampah organik menjadi pupuk 

2.Perencanaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

- Lokasi yang dapat digunakan 

- Luas daerah yang tersedia 
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- Jumlah (volume) sampah yang akan dibuang 

- Peralatan yang dibutuhkan 

- Biaya 

-Dampak lingkungan dari penimbunan sampah Pada dasarnya 

pengelolaan sampah cukup sederhana, pemupukan sampah yang 

terjadi dari berbagai sumber harus segera diangkat, selanjutnya 

dibuang ketempat pembuangan akhir (TPA). Agar sampah mencapai 

TPA, tahapan yang harus dilalui adalah : 

- Collections (Pengumpulan) 

- Haullages (Pengangkutan) 

- Disposal (Pembuangan) 

Sumber sampah, selain sampah industri ada bermacam-macam 

antara lain ; rumah tangga, pasar, rumah sakit, jalan, taman dan lain-

lain. Agar pengangkutannya mudah sampah harus dikumpulkan 

diberbagai tempat atau wadah seperti : Kantong plastik, bak sampah, 

gerobak dan lainnya. Dari tempat pengumpulan ini kemudian sampah 

diangkut ke TPS yang selanjutnya diangkut ke TPA oleh fasilitas 

pengangkut sampah seperti : truk bak terbuka, dump truck, compactor 

truck dan arm roll truck. Di TPA, sampah dipilih dan dipilah menurut 

jenis dan keperluanya. 
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4.3.4.6 Fire Fighting System 

 Sistem pencegahan kebakaran yang digunakan pada bangunan ini 

adalah : 

a. Tangga Darurat 

 Tangga darurat di sebuah gedung merupakan jalur evakuasi saat 

terjadinya kebakaran atau bahaya lainnya yang mengancam 

bangunan. Material pada dinding yang digunakan sebagai 

pelingkup tangga dariray yang harus tahan terhadap api , buasanya 

menggunakan dinding beton masif untuk mencegah terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

b. Smock Detector dan Sprinkler 

 Smoke detectore adalah alat sebagai penditeksi asap di dalam 

ruangan , ketika ada asap di dalam ruangan , maka akan meyala 

alarm dari smoke detector dan sprinkler merupakan satu kesatuan 

yang saling berkoordinasi jika terjadi kebakaran pada bangunan. 

c. Hydrant  

 Sebuah alat pelindung api aktif yang tersedia di sebagian wilayah 

perkotaan , pinggiran kota , dan dalam  bangunan tertentu yang 

memiliki ketersediaan pasokan air tersebut untuk membantu 

pemadam kebakaran dalam memadamkan api. 
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4.3.4.7 Elektrikal 

Suplai sumber listrik pada bangunan Pusat Galeri dan Butik 

Busana Muslim ini adalah PLN yang kemudian disalurkan melalui trafo 

dan di distribusikan ke MDP dan  SDP  kemudian disebarkan ke 

masing-masing ruang. Sedangkan sumber listrik cadangan pada 

bangunan ini yaitu genset , genset digunakan pada saat keadaan 

darurau atau pada saat keadaan listrik sedang padam. 

4.3.4.8 Sistem Transportasi Vertikal 

a. Tangga 

 Tangga merupakan transportasi vertikal yang bersifat manual , jalur 

tangga memiliki undak-undakan/trap yang menghubungkan satu 

lantai dengan lantai diatasnya yang mempunyai fungsi untuk naik 

dan turun antara lantai tingkat. 

b. Lift 

  Lift merupakan transportasi vertikal bangunan yang memiliki 2 

lantai. Lift bekerja secara mekanis dengan menggunakan bantuan 

mesin. Pada bangunan ini menggunakan lift agar memudahkan 

sirkulasi vertikal pada bangunan. 

4.3.4.9 Sistem Keamanan 

 Sistem keamanan pada bangunan ini menggunakan jasa security yang 

selalu standby yang siap menjaga keamanan 24 jam. Tidak hanya 

menggunakan jasa scurity saja bangunan ini juga menggunakan 
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fasilitas yang dipasang pada seluruh area pusat galeri dan butik 

busana muslim untuk mengamati keamanan secara tidak langsung 

yang dipantau melalui suatu ruangan khusus (ruang CCTV). 

4.3.5 program Sistem Tekhnologi 

Rainwater Harvesting Teknologi 

Rainwater Harvesting Teknologi telah terbukti efektif dalam 

menyediakan pasokan air bersih untuk keperluan domestik dan 

komersial. Dalam mendukung penghijauan diperlukan adanya sistem 

penampungan air hujan yanng dapat menghemat penggunaan PDAM 

/ Air Sumur. 

Cara kerja alat ini yaitu sistem menangkap atau menampung air dari 

kedua area atap yang disaring melalui unit viltrasi atlantis. Air bersih 

disimpan di dalam area penyimpanan U.V. Alat ini dapat digunakan 

untuk menyiram taman. 
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4.3.6 Program Lokasi dan Tapak 

 Lokasi  : Jalan Jendral Ahmad Yani Semarang. 

 Kecamatan Semarang Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 129. Lokasi Jl. Jendral A.Yani 

Sumber : Googleearth.com 
Diakses tanggal 29 Agustus 2017 , Pukul 13.30 

 

Gambar 130. Lokasi Jalan Jendral.A.Yani CAD 

Sumber : Pribadi 
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BWK I meliputi Kecamatan Semarang Selatan dengan 

Kelurahan Barusari, Bulustalan, Lamper Kidul, Lamper Lor, 

Lamper Tengah, Muggasari, Peterongan, Pleburan, Randusari, 

Wonodri. 

 Potensi : 

 Lokasi Strategis , Karena merupakan pusat kota Semarang. 

 Lokasi berada di jalan utama yang diakses oleh kendaraan 

umum. 

 Lokasi mudah dijangkau oleh konsumen. 

 Memiliki daya dukung tanah yang baik dengan lahan datar. 

 Terletak di daerah komersial. 

 Letak tapak berada di dekat mall citraland, matahari dan 

Semarang Townsquare. 

 

 

 

 

 

 


