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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Citra Arsitektural 

 Citra bangunan yang dicapai adalah visual bangunan yang maampu 

memperlihatkan fungsi utama dari bangunan 

 Bangunan memiliki aspek keselarasan terhadap tradisi pernikahan 

adat jawa yang kental akan filosofi disetiap kronologi aktifitas adatnya 

 Bangunan dapat menjadi wadah dan menyediakan fasilitas yang 

fleksible dan efisien bagi kegiatan pra nikah dan pernikahan baik 

dalam adat jawa maupun modern 

4.1.2 Aspek Fungsi 

 Fungsi utama dari bangunan ini adalah mewadahi kegiatan pranikah 

dan pernikahan modern dan juga pernikahan adat tradisional Jawa 

Jogja 

 Fungsi penunjangnya berupa fasilitas pendukung sebagai wadah 

informasi yang terpusat tentang pernikahan, yaitu dengan cara 

memberikan informasi tentang gedung dan jasa pernikahan mana saja 

yang dapat digunakan di Semarang 

 Memberikan fungsi one stop service pada bidang wedding, mulai dari 

pranikah dan pelaksanaan pernikahan 
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4.1.3 Aspek Teknologi 

Pemanfaatan teknologi yang mampu menunjang aktifitas dan pengelolaan 

bangunan. Yang diharapkan mampu menjadikan bangunan sebagai 

bangunan yang mandiri, dan terus mengikuti perkembangan dibidang 

teknologi bangunan. 

4.1.4 Aspek Lingkungan 

Menciptakan bangunan yang dapat menyelarraskan dengan lingkungan 

sekitarnya. Baik secara langsung dan tidak langsung. Menjaga lingkungan 

dengan pengolahan dan penyaringan limbah yang dihasilkan pada 

bangunan. Selain itu menciptakan bangunan yang ramah lingkungan baik 

dari bahan, hingga pola kegiatan yang ada didalam bangunan tersebut. 

4.2 Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan dan Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan  

 Menciptakan bangunan yang dapat memberikan informasi 

mengenai pernikahan dalam satu tempat 

 Sebagai sarana berbagi informasi bagi para peminat bisnis dalam 

bidang pernikahan 

 Menciptakan bangunan yang mampu mengakomodir segala 

kegiatan dalam bisnis, pelaksanaan maupun penyedian informasi 

yang terpadu dan terpusat dalam bidang pernikahan. 
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 Menciptakan bangunan yang unik dan inovatif agar dapat menjadi 

salah satu kebanggaan masyarakat Kota Semarang. 

 Menciptakan wadah atau tempat yang dapat menampung semua 

aktifitas wedding, baik sebelum maupun saat acara 

diselenggarakan 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Pelaku  

Pengguna bangunan yang melakukan kegiatan dan menggunakan 

fasilitas pada bangunan, yang dikelompokan sesuai dengan aktifitas 

masing -  masing. 

Aktifitas 

Pola kegiatan dan jenis kegiatan yang dikelompokkan, yang 

menciptakan fungsi – fungsi ruang pada bangunan 

Fasilitas  

Bangunan memiliki fasilitas utama sebagai wadah pelaksanaan 

prapernikahan dan pelaksanaan pernikahan, atau disebut one stop 

wedding service. Dengan fasilitas penunjang seperti galeri, area 

penjualan, dan area service. 

Lokasi dan Tapak 

Lokasi berada dikawasan yang belum memiliki bangunan dengan 

fungsi yang sama dengan wedding center. Sehingga dapat menjadi 
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ikon baru pada lokasi. Berada dipusat kota yang mudah dijangkau dari 

beberapa kawasan. Berada pada kawasan yang memiliki fungsi 

pelayanan umum sesuai dengan rtrw perda kota Semarang. 

Konsep Desain 

Menciptakan bangunan dengan desain yang dapat menghadirkan citra 

visual yang sesuai dengan fungsi dari bangunan ini. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.3.1 Persyaratan Arsitektur 

 Bangunan mencirikan fungsi dari bangunan tersebut 

 Tata bangunan selaras dengan fungsi utama bangunan yaitu 

sebagai one stop wedding service yang menampung berbagai 

macam pola kegiatan dari masing-masing pelaku 

4.2.3.2 Bangunan 

 Menciptakan keaman dan kenyaman yang maksimal pada 

masing-masing ruang pada bangunan sesuai dengan fungsi 

dan pola kegiatan pada bangunan 

 Menciptakan sirkulasi yang selaras antara bangunan utama 

dengan bangunan penunjang 

4.2.3.3 Lingkungan  

 Penataan dan perancangan bangunan sesuai dengan peraturan 

daerah rtrw kota Semarang 
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 Penataan lahan yang sesuai dengan kebutuhanya sehingga 

tidak menimbulkan kerusakan maupun ketimpangan pada 

lingkungan sekitar 

 Pemanfaatan infrastruktur pada lokasi tapak 

 

4.3  Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

 Program Ruang 

 

Keburuhan ruang Sifat ruang  Indoor / Outdoor 

Wedding hall Public  Indoor - Outdoor 

Area konsultasi 

Ruang konsultasi Privat  Indoor 

Galeri Public  Indoor 

Ruang seminar Semi public Indoor 

Ruang transit Privat  Indoor 

Ruang tunggu Semi public Indoor 

Bridal Salon 

Ruang fitting baju Privat  Indoor 

Ruang makeup Semi public Indoor 

Table 4.1 pogram ruang  

Sumber : analisa pribadi 
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Ruang pamer baju Semi public Indoor 

Ruang staff Privat  Indoor 

Studio Foto 

Ruang ganti Privat  Indoor 

Front office Public  Indoor 

Studio foto Privat  Indoor 

Ruang tunggu Privat  Indoor 

Kamar mandi Service Indoor 

Penginapan 

Kamar kamar pengantin Privat  Indoor 

Dapur kamar utama service Indoor 

Kamar mandi kamar utama Service Indoor 

Hall penginapan Semi public Indoor - Outdoor 

Kamar penginapan Privat  Indoor 

Dapur penginapan Service Indoor 

Kamar mandi penginapan Service Indoor 

Kamar penjaga penginapan Privat  Indoor 

Outdoor area Public Outdoor  

Kantor Pengelola 

Ruang kepala pengelola Privat  Indoor 

Ruang divisi administrasi Privat  Indoor 
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Ruang divisi pelaksanan Privat  Indoor 

Ruang rapat Privat  Indoor 

Locker  Privat  Indoor 

Ruang cleaning service Service Indoor 

Ruang service 

Pantry  Service  Indoor 

Ruang cctv Service  Indoor 

Kamar mandi pengunjung Service  Indoor 

Kamar mandi staff Service  Indoor 

ATM center Service  Indoor 

R Genset Service  Indoor 

R Pompa Service  Indoor 

 

 Besaran Ruang 

 

No Keburuhan ruang Kebutuhan luas 

1 Wedding hall 2206.52 

 Wedding hall kecil 1248.2 

Area konsultasi 

2 Ruang konsultasi 
29.088 

3 Ruang tunggu 
8.9 

Table 4.2 besaran ruang  

Sumber : analisa pribadi 
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4 Galeri 
67.96 

5 Ruang seminar 
110.32 

6 Ruang transit 
24.42 

Bridal Salon 

4 Ruang fitting baju 
8 

5 Ruang makeup 
14.7 

6 Ruang pamer baju 
52.5 

7 Ruang staff 
4.3 

Studio Foto 

8 Ruang ganti 
43.8 

9 Front office 
9.68 

10 Studio foto 
41.04 

11 Ruang tunggu 
14.02 

12 Kamar mandi 
70.08 

Penginapan 

13 Kamar utama (kamar pengantin) 
19.32 

14 Dapur kamar utama 
6.28 

15 Kamar mandi kamar utama 
7.42 

16 Hall penginapan 
35.6 

17 Kamar penginapan 
111.04 

18 Dapur penginapan 
86.34 
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19 Kamar mandi penginapan 
29.4 

20 Kamar penjaga penginapan 
9.92 

21 Hall outdoor 
52.26 

Total  
694.32 

Kantor Pengelola 

24 Ruang kepala pengelola 19.296 

25 Ruang divisi administrasi 20.2 

26 Ruang divisi pelaksanan 
13.344 

27 Ruang rapat 13.888 

28 Locker 6.912 

29 Ruang cleaning service 5.2 

Total  76.73 

Ruang service 

30 Pantry 6.4 

31 Ruang cctv 27.2 

32 Toilet pengunjung 50.04 

33 Toilet staff 31.312 

34 ATM center 11.28 

35 R Genset 24 

36 R Pompa 14 

Total luas 4390  
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 Luas Lahan Parkir 

 

No Pelaku Luas  

Mobil 

1 Tamu  6750 m2 

2 Keluarga  144 m2 

3 Karyawan 96 m2 

4 Mini bus 90 

5 Mobil box 144 

luas total + sirkulasi 75% 

8690 m2 

Motor 

1 Tamu  294.5 m2 

2 Keluarga  24 m2 

3 Karyawan  28 

luas total + sirkulasi 75% 

571.7 m2 

Total motor + mobil 

9260 m2 

    

Table 4.3 lahan parkir  

Sumber : analisa pribadi 
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 Kebutuhan luas lahan 

 

Regulasi Lahan 

KDB : 60% 

KLB : 1.8 

Total luas 

Luas lahan = luas total bangunan : KLB 

= 4390 : 1.8 

2438.8 m2 

Luas lantai dasar = Luas lahan x kdb 

= 2438.8  x 60% 

1463.8 m2 

Luas open space = luas lahan – luas lantai 

dasar 

= 2438.8 - 1463.8 

975 m2 

Jumlah lantai = luas total bangunan : luas 

lantai dasar 

= 4390 : 1463.8 

2-3 lantai 

Luas kebutuhan 

lahan 

= luas lantai dasar + open 

space + area parkir 

= 1463.8 + 1226.8 + 9260 

 

11.950 m2 

 

 

Table 4.4 kebutuhan luas lahan  

Sumber : analisa pribadi 
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 Pola ruang 

Penggunaan pola radial pada landscape wedding center sangat 

sesuai. Bangunan dengan fungsi utama akan menjadi pusat atau 

sumbu bagi fasilitas penunjang lainya. 

Untuk penataan ruang galeri dan kantor pengelola, wedding center 

menggunakan pola ruang linier. Pola ini mempermudah hubungan 

masing masing ruang dengan fungsi yang sama. 

 

4.3.2 Program sistem bangunan 

Sistem Struktur Bangunan 

 

 

 

 

 

Penggunaan struktru rangka pada bangunan mempermudah 

pembentukan bangunan agar lebih fleksible. Ruang ruang yang 

dihasilkan juga fleksible. Selain itu ketahanan struktur rangka terhadap 

gempa dan angin lebih baik. 

Gambar 4.1 Struktur Rangka 

Sumber : 
http://blogs.upnjatim.ac.id/strukturbangunan/?paged=4 
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Sistem Struktur Pondasi 

 

 

 

 

 

Penggunaan sistem bangunan pondasi batu belah digunakan pada 

bangunan fasilitas penunjang seperti kantor dan galeri. Pondasi foot 

plat digunakan untuk penguatan pada bangunan utama wedding hall 

karena akan menggunakan sistem bentang lebar. 

Sistem Struktur Plat Lantai 

 

 

 

 

Sistem struktur plat lantai dengan beon bertulang mempermudah 

pembentukan ruang ruang pada bangunan.  

  

Gambar 4.2 pondaasi batu belah 

Sumber : 
http://www.hdesignideas.com/ 

Gambar 4.3 footplat 

Sumber : http://www.hdesignideas.com/ 

Gambar 4.4 plat lantai 

Sumber : http://www.hdesignideas.com/ 
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Struktur Atap 

 

 

 

 

Struktur atap yang digunakan adalah struktur baja. Struktur baja 

memberikan keleluasaan dalam hall bentang. Sehingga 

mempermudah dalam mebuatan atap bentang lebar pada bangunan 

utama. 

4.3.3 Program Sistem Utilitas 

Penangkal Petir 

Penggunaan penangkal petir elektrostatis, mengadopsi sistem 

penangkal petir radioaktif. Yaitu dengan menambah muatan pada 

ujung splitzer agar petir selalu memilih ujung ini untuk disambar. 

Perbedaan dengan sistem radioaktif terletak pada energy yang 

dipakai.  

  

Gambar 4.5 baja 

Sumber : http://klikarsitek.com/harga-rangka-
atap-baja-ringan/ 
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Pencahayaan 

 

 

 

 

 

 

Pencahayaan yang digunakan pada wedding cener adalah 

pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami didaptkan dari 

bukaan jendela pada dinding dan skylight pada atap bangunan. 

Pencahayaan buatan ditujukan untuk memberikan pencahayaan 

yang merata pada seluruh ruangan. selain itu dibutuhkan pula 

spotlight untuk memberikan efek pada panggung, galeri dan juga 

eksterior bangunan.  

Penghawaan 

Pengahwaan alami didpatkan langsung dari alam. Pengahawaan 

alamai memanfaatkan kekuatan kencangnya angin dalam 

pemyesuaian suhu bangunan. Penggunaan exhaust fan untuk 

Gambar 4.7 skylight roof 

Sumber : 
https://id.pinterest.com/pin/29174888

2081759634/ 

Gambar 4.6 lighting tangga 

Sumber : 
https://id.pinterest.com/pin/23939453

6417105480/ 
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mengontrol volum udara yang masuk. Dan juga membuang udara 

kotor yang ada didalam. Penghawaan ini di gunakan di dapur, 

kamar mandi, dan area service lainya. 

Penghawaan buatan yang digunaan adalah Ac split yang digunakan 

pada ruang kantor, ruang salon, ruang rapat dan ruang-ruang kecil. 

Selain itu juga menggunakan AC pada galeri, dan wedding hall. 

Jaringan Air Bersih 

Dengan sistem ini, air bersih ditampung di tangki bawah (gorund 

tank) kemudian dipompa menuju upper tank lalu didistribusikan. 

Selama pendistribusian perubahan tekanan pada alat plumping 

tidak penting.  Perawaatn tanki lebih mudah. Selain itu pompa tidak 

bekerja terus menerus. 

Jaringan Kotor 

Pada wedding center ini terdapat dua macam limbah. Limbah cair 

yang termasuk didalamnya adalah, limbah air cuci piring dari pantry, 

air kotor dari kamr mandi . 
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Sistem Keamanan Kebakaran 

 Hidran 

Sistem ini menggunakan intalasi hidran yang diletakan didalm 

ruangan gedung sebagai alat utama pemadamanya. Sistem ini 

memiliki 2 macam sistem yaitu yaitu wet riser sistem dimana seluruh 

instalasi pipa air berisikan air dengan tekanan tetap dan stabil. Lalu 

dry riser sistem, yang mengalirkan air ke instalasi pipa apabila katup 

selang kebakaran dibuka. 

 Sprinkler 

Sprinkler memiliki dua sistem yaitu wet riser sistem dimana seluruh 

instalasi pipa air berisikan air dengan tekanan tetap dan stabil. Lalu 

dry riser sistem, yang mengalirkan air ke instalasi pipa apabila fire 

alarm menyala. 

 Fire extinguisher 

Fire extinguser lebih dikenal dengan sebutan APAR (Alat Pemadam 

Api Ringan) merupakan alat pemadam yang digunakan secara 

manual, dan langsung diarahkan kearah api. 
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4.3.4 Program Lokasi dan Tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Kekuatan Alam 

Iklim  Iklim tropis 

Suhu rat-rata 25oC - 34 oC 

Topografi  Kemiringan tanah 2% - 15% 

Keadaan llingkungan  Tapak berupa rumah dan pertokoan di Jl 

Pamularsih 

Vegetasi  Tidak ada tanaman asli pada tapak selain 

Table 4.5 Tabel Program Tapak terpilih 

Sumber : analisa pribadi 

Gambar 4.8 tapak 1 

Sumber : http://www.hdesignideas.com/ 
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pohon jalan 

Dapat ditanami tanaman tahunan 

Aspek Kekuatan buatan 

Regulasi  KDB 60% 

KLB 1.8 

GSB Jl Pamularsih 23m 

Fungsi kawasan  Transportasi udara dan laut 

 Pusat perkantoran, perdagangan dan 

jasa 

 Pusat pelayanan kota 

 Sub pelayanan kota : perdagangan dan 

jasa, kesehatan, peribadatan, pelayanan 

umum 

Aspek amenitas alami 

View  View from site : pertokoan, perumahan  

View to site : pertokoan perumahan dan 

kantor pada Jl Pamularsih 

Topografi  Topografi relative datar 

Aspek amenitas buatan 

Jaringan Kota/ Kawasan  Akses utama (Jl Pamularsih) arteri 

sekunder +20m 
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 Jarigan listrik, telefon terbuka dan 

jaringan drainase tertutup 

 Menuju pusat kota 15-20 menit 

 Jalan beraspal, dengan boulevard dan 

aliran lampu jalan 

Citra Arsitektural Bangunan pertokoan dan perkantoran 

bergaya modern. Sedangkan perumahan 

bergaya modern dan arsitektur jawa. 

Kelemahan  Akses utama merupakan jalan arteri 

sehingga mempermudah akesibilitas 

 Terletak dekat dengan pusat transportasi 

udara, dan dapat dicapai dengan 

transport umum 

 Utilitas lingkungan yang sangat memadai 

Kelebihan   Tingkat kebisingan yang cukup tinggi 

karena beada dijalan utama 

 Pada momen tertentu kadang terjadi 

kemacetan 

  


