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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 
 
4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

Pusat Perbelanjaan Furniture dan Konsultasi Tata Ruang 

merupakan bangunan yang memiliki karakter. Karakter inilah yang 

membuat citra arsitektur berperan dalam bangunan ini. 

Aspek citra Arsitektur yang tercipta adalah sebuah bangunan 

yang iconic yang fasad bangunannya akan sesuai dalam fungsi 

bangunan 

 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Fungsi dalam bangunan Pusat Perbelanjaan Furniture dan 

Konsultasi Tata Ruang ini akan memunculkan layout tata ruang 

yang mudah dipahami oleh para pengunjungnya. Dari segi 

pengelompokan varian display setting ruang akan memudahkan 

para pengunjung untuk berbelanja. Jadi aspek fungsi dalam 

bangunan ini adalah memprioritaskan untuk para pengunjung yang 

akan merasa nyaman dalam berbenja furniture maupun perabot 

lainnya.  
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4.1.3 Aspek Teknologi 

Dengan bertemakan desain High-Tech bangunan ini dalam 

perancangannya akan menggunakan teknologi yang tinggi dan 

akan memperhatikan kenyamanan para pengunjung didalam 

bangunan maupun diluar bangunan. 

 

4.2 Tujuan, Faktor Penentu & Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Dirancangnya Poyek Pusat Perbelanjaan Furnitre dan 

Konsultasi Tata Ruang bertujuan untuk : 

• Memfasilitasi dalam pengembangan pembangunan 

Residensial yang �sedang marak di kota Semarang seperti 

pengisian interior.  

• Sebagai fasilitas memberi konsultasi dalam penataan 

perabot dalam �ruang dengan furniture  

• Sebagai wadah pengembangan produk lokal dalam bidang 

�Furniture di kota Semarang.  

• Sebagai fasilitas bagi para ahli interior dalam 

pengembangan ide kreatif �untuk menjual produk yang 

merupakan hasil karyanya. � 
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4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Terdapat beberapa faktor yang menentukan dalam 

perancangan Pusat Perbelanjaan Furnitre dan Konsultasi Tata 

Ruang, antara lain : 

• Fungsi bangunan 

Fungsi dari bangunan itu sendiri pada dasarnya menjadi 

tolok ukur dalam merancang bangunan, contohnya adalah 

fasad bangunan, perancangan yang baik tidak akan 

merancang bangunan dengan fungsi rumah sakit terlihat 

seperti mall. 

• Pelaku dan aktivitasnya 

Setiap pelaku memiliki aktivitas-aktivitas yang harus 

dilakukan, aktivitas-aktivitas ini lah yang menentukan 

kebutuhan ruang dari bangunan, kemudian urutan dari aktivitas 

yang dilakukan oleh pelaku akan mempengaruhi pola penataan 

ruang-ruang yang ada. 

• Jadwal operasional bangunan 

Jadwal operasional bangunan akan memengaruhi 

perancangan dari segi pelakunya, seperti misalnya, jadwal 

operasional bangunan menuntut pelaku untuk melakukan shift 

kerja, dengan shift kerja maka jumlah pelaku berbeda, ketika 

jumlah pelaku berbeda maka kebutuhan ruang juga berbeda. 
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• Persyaratan ruang 

Ruang dengan fungsi yang berbeda memiliki persyaratan 

ruang yang berbeda-beda pula, hal ini akan mempengaruhi 

perancangan tata letak ruang tersebut, seperti misalnya, ruang 

dengan kebutuhan akustik yang tenang akan ditempatkan jauh 

dari kebisingan. 

• Kondisi, potensi-potensi dan kendala-kendala yang ada 

dilokasi pembangunan 

Kondisi, potensi dan kendala yang ada di lokasi 

pembangunan akan mempengaruhi perancagan untuk 

menentukan solusi-solusi yang dibuat perancang sehingga 

perancangan akan mangacu pada solusi-solusi yang telah 

dibuat. 

• Tema perancangan  

Karaktersitik yang dituntut dari tema desain yang dipilih 

oleh perancanga akan menuntut perancang untuk merancang 

sesuai karakteristik tema rancangan yang ada. 

 
4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

Melalui studi-studi literatur dengan bertemakan yang sama 

dalam fungsi bangunan maka akan dijadikan parameter pad 

persyaratan perancangan bangunan Pusat Perbelanjaan Furnitre 

dan Konsultasi Tata Ruang, persyaratan ini mencakup: 
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• Persyaratan Arsitektur 

- Konsep dari bangunan harus memiliki karakter sendiri yang 

eye catching agar dapat menjadi daya tarik para pengunjung 

untuk datang ke bangunan 

- Fasad bangunan yang sesuai dengan fungsi bangunan agar 

pengunjung yang lewat maupun yang datang kebangunan 

mengetahui apa fungsi bangunan ini. 

• Persyaratan Bangunan 

• Jalur kselamatan/evakuasi akan bencana harus sesuai 

dengan �standar yang ditentukan. � 

• Penyelesaian yang baik (sesuai standar kenyaman) terhadap 

�aspek akustik pada ruang privat, seperti ruang-ruang yang 

akan digunakan, seperti Manager dan pengelola lainnya . � 

• Penyelesaian terhadap limbah bangunan tidak diperkenankan 

�hingga mencemari lingkungan (sesuai standar ayng 

ditentukan). � 

• Persyaratan Lingkungan 

- Memiliki akses yang mudah untuk mewadahi kendaraan roda 

empat, roda dua dan kendaraan roda lebih dari 4 (bus). 
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4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

FASILITAS RUANG SIFAT INDOOR/ OUTDOOR 
UTAMA Lobby/Hall Publik  Indoor  
 R.	Informasi Publik Indoor 
 R.	Tunggu Publik Indoor 
 R.	Jaga Publik Indoor 
 SHOWROOM 
 Bed	Room		 Publik Indoor 
 Living	Room	 Publik Indoor 
 Kitchen	set	 Publik Indoor 
 Meeting	Room	 Publik Indoor 
 Office	Room	 Publik Indoor 
 Dining	Room	 Publik Indoor 
 Lavatory		 Publik Indoor 
 Show	 Room	

Keramik	
Publik Indoor 

 Show	 Room	
Wallpaper	

Publik Indoor 

 Show	 Room	
Plafond	

Publik Indoor 

 Show	 Room	
Gordyn	

 Indoor 

 MARKET HALL 
 Stand	

Pintu/Jendela	
Publik Indoor 

 Stand	 Lantai	
Keramik/Granit	

Publik Indoor 

 Stand	Cat	 Publik Indoor 
 Stand	 Sanitair	

(Zinc,	Closed	dll)	
Publik Indoor 

 Stand	 Lampu,	
Listrik,	elektronik	

Publik Indoor 

 Stand	Karpet	 Publik Indoor 
 Stand	Gordin	 Publik Indoor 
 Stand	Plafond	 Publik Indoor 
 Stand	 Penutup	

Atap	(Genting)	
Publik Indoor 

 Stand	Kitchen	set	 Publik Indoor 
 Stand	Bed	Cover	 Publik Indoor 
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 Stand	Bed	Room	 Publik Indoor 
 Stand	Furniture	 Publik Indoor 
 Stand	

Pintu/Jendela	
Publik Indoor 

 PENGELOLA 
 R.	Direksi	 Private  Indoor 
 General	Manager	 Private Indoor 
 Sekretaris	 Private Indoor 
 R.	 Sales	 &	

Marketing	
Private Indoor 

 R.	Staff	 Private Indoor 
 Tech.	Div.	Staff	 Private Indoor 
 Security	 Private Indoor 
 R.	Rapat	 Private Indoor 
SERVICE  
 Masjid	 Semi 

Private 
 

 Play	Ground	 Publik   

 Food	Court	 Publik   
 Rent	Office	   
 Ruang	Service	   
 GUDANG	   

 
Tabel 4. 1 Program Kegiatan dan fasilitas  

Sumber: Analisis Pribadi 2017 

4.3.2 Program Besaran Ruang 

Dalam program besaran ruang terdapat perhitungan luas 

bangunan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4. 2 Program luas bangunan 
Sumber : analisa pribadi, 2017

		 Bangunan	 Luasan	

1	 Office	Building	 2,485.88	

2	 Pameran	Produk	 7,704.00	

3	 Design	Center	 514.11	

4	 Showroom	 14,823.38	

5	 Seminar	 345.80	
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4.3.3 Program Sistem Struktur dan Pelingkup 

Sistem Struktur Alasan dan Penjelasan 

Sistem struktur rangka 

Struktur rangka dapat memudahkan 

dalam menentukan modul struktur 

sehingga dapat memudahkan 

pembagian besaran ruang. Selain 

itu pengerjaannya cepat dan 

mudah. 

Space Frame 

Struktur space frame digunakan 

pada bangunan untuk mendapatkan 

bentuk atap yang unik dan menarik. 

Pondasi Bore Pile 

Pondasi bor pile cocok diterapkan di 

lokasi yang akan dipilih dengan 

melihat kondisi sekitar yang padat 

dan jenis pondasi ini tidak terlalu 

besar menimbulkan getaran yang 

dapat merusak bangunan sekitar. 

Basement 

Basement selain digunakan untuk 

memperkuat struktur bangunan, 

juga dapat digunakan untuk lahan 

parkir. Lokasi tapak perencanaan 

Pusat Perbelanjaan Furniture dan 
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Konsultasi Tata Ruang dipinggir 

kota namun sudah cukup padat. 

Oleh karena itu metode basement 

yang dapat digunakan antara lain 

yaitu metode cut and cover dan 

metode top down. Metode top down 

memiliki keuntungan yaitu 

pekerjaan yang lebih cepat karena 

pekerjaan struktur bawah bisa 

dilakukan bersamaan dengan 

struktur atas. 

Dinding Hebel 

Dinding menggunakan bata hebel 

(beton ringan), penggunaan 

material tersebut dikarenakan bata 

merah kurang efisien dalam 

pengerjaan (waktu) serta bila 

dihitung serta keseluruhan batu 

bata merah lebih mahal daripada 

hebel. 

Dinding Partisi 

Digunakan pada bagian Showroom 

atau ruang pamer Furniture karena 

mengingat fungsinya, yang harus 

memberi fleksibilitas ruang. 
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Lantai Parket 
Digunakan sebagai penutup lantai 

pada ruang latihan tari balet. 

Lantai Vinyl 
Digunakan sebagai penutup lantai 

pada ruang latihan tari balet. 

Lantai Karpet 

Diaplikasikan pada ruang general 

rehearsal pada bagian penonton 

untuk memperoleh kesan nyaman 

serta untuk menyerap suara. 

Lantai Granite  

Diaplikasikan pada area dalam 

bangunan seperti lobby agar 

mendapat kesan mewah dan 

prestige. 

Lantai Keramik 
Digunakan sebagai penutup lantai 

pada kamar mandi. 

Plafond Kalsi Board 

Dapat memberikan kesan mewah 

dalam bangunan serta hasilnya rata 

tanpa sambungan. Apabila terjadi 

kerusakan mudah untuk diperbaiki. 

 

Tabel 4. 3 Program Sistem Struktur dan Pelingkup 

 Sumber: Dokumen Pribadi 2017 
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4.3.4 Program Sistem Utilitas 

Sistem Utilitas Alasan dan Penjelasan 

Listrik 

Sumber aliran listrik utama berasal 

dari PLN, namun listrik juga 

ditunjang oleh solar panel dan 

genset.  

Pencahayaan 

• Pencahayaan alami, diterapkan 

pada café /food center untuk 

meminimalisir penggunaan listik 

di siang hari pada bangunan ini 

• Pencahayaan buatan sangat  

banyak digunakan dalam 

bangunan ini karena fungsinya 

sebagai ruang pamer dengan 

obyek berukuran besar maka 

tingkat pencahayaan ini harus 

difokuskan kepada setiap 

produk yang didisplay agar 

terlihat detail dan menarik 

perhatian pengunjung  

Penghawaan 

Penghawaan menggunakan 

penghawaan buatan. Penghawaan 

buatan dilakukan dengan 

penggunaan AC sentral. 

Jaringan air bersih 

Jenis sistem air bersih yang 

digunakan adalah berasal dari 

PDAM Air bersih disalurkan dengan 

menggunakan sistem down feet 

karena akan lebih menghemat 

energi.  
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Jarigan air kotor 

Black water yang berasal dari kloset 

diolah menjadi pupuk dan biogas, 

sedangkan grey water disalurkan 

menuju ke sumur resapan. 

Transportasi vertikal 
Menggunakan eskalator dan lift 

untuk mempermudah pengunjung. 

Sistem komunikasi 

Menggunakan system komunukasi 

internal menggunakan system 

telepon kabel antar intercom yang 

sifatnya tetap dalam pengontrolan 

pada ruang operator dan juga 

menggunakan handy talky (HT) 

untuk komunikasi antar staff. 

 

Tabel 4. 4 Program Sistem Utilitas  

Sumber: Dokumen pribadi 

4.3.5 Program Sistem Teknologi 

Sistem Teknologi Alasan dan Penjelasan 

Sistem keamanan 

Menggunakan barrier gate system 

sebagai pengamanan di daerah 

parkir, serta menggunakan CCTV 

sebagai sistem keamanan di dalam 

bangunan. 

Sistem keamanan terhadap 

kebakaran 

Pasif: menggunakan tangga 

darurat. 

Aktif: menggunakan APAR, ball 

throwing fire extinguisher, hydrant, 

dan sprinkler yang tersedia di dalam 

bangunan. 
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Transportasi Horizontal 

• Mobil Elektrik 

Digunakan untuk transportasi 

Horizontal para pengunjung 

yang ingin langsung ke 

showroom yang sudah 

dikelompokan berdasarkan 

fungsinya 

• Scooter Elektrik 

Alternative Transportasi untuk 

para pengunjung yang ingin 

menggunakan untuk 

menghemat waktu mengelilingi 

seluruh bangunan 

• Forklift 

Digunakan untuk transportasi 

yang memudahkan pemindahan 

barang, mengingat produk yang 

dijual dalam bangunan ini 

merupakan barang yang 

berskala besar 

Pencahayaan  

Lampu Sensor Gerak  

Digunakan pada ruang showroom 

yang sudah disetting setiap 

ruangnya selain dilihat dari segi 

teknologi yang tinggi manfaat dalam 

pencahayaan ini untuk menghemat 

energy ketika tidak ada pengunjung 

yang masuk ke area ini. 

Tabel 4. 5 Program Sistem Teknologi 

Sumber: Dokumen Pribadi  
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4.3.6 Program Skenario Tapak 

Berdasarkan Lokasi yang akan digunakan untuk perencanaan 

Pusat Perbelanjaan Furniture dan Konsultasi Tata Ruang ini 

berada di kota Semarang, Jawa Tengah, ambil lokasi di 

kecamatan Mijen . 

Batas Administratif kota Semarang sebelah Utara dibatasi oleh 

Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 Km, 

sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang, Sebelah Timur 

dengan Kabupaten Demak, Sebelah Barat dengan Kabupaten 

Kendal.  

Kota Semarang memiliki posisi Geostrategis karena berada pada 

jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa dan merupakan koridor 

pembangunan Provinsi jawa Tengah. Secara Topografis kota 

Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah, dan 

daerah pantai, dengan kemiringan dan tonjolan.  

Kota Semarang memiliki sepuluh Bagian Wilayah Kota (BWK) 

dengan kecamatan Mijen masuk ke dalam Bagian Wilayah Kota IX 

kota Semarang.  

Secara Adminitrasi Kecamatan Mijen terdiri dari 14 Kelurahan 

yaitu: Kedungpane, Jatibarang, Pesantren, Cangkiran, 

Tambangan, Mijen, Ngadirjo,Jatisari, Polaman, Wolopo, 

Purwosari, Bubakan, Wonoplumbon, dan Karangmalang. 

Merupakan kecamatan terluas di kota Semarang dan terletak pada 
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Ketinggian 253,00 mdpl sehingga penggunaan lahan yang 

terdapat di kecamatan Mijen bercirikan pedesaan yang tersebar di 

seluruh wilayah, sedangkan yang bercirikan perkotaan berada di 

wilayah pusat aktifitas yaitu kelurahan wonolopo, Mijen dan 

Cangkiran yang menunjukkan perkembangan kawasan terbangun 

yang signifikan.  

Kecamatan Mijen merupakan salah satu Kecamatan dari 16 

kecamatan yang berada di Kota Semarang. Kota Semarang 

memiliki luas wilayah 373,70 Km2 dengan kecamatan Mijen 

merupakan salah satu wilayah terluas dengan luas wilayah 57,55 

Km2 dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 Km2. 

Kota Semarang terletak dalam posisi astronomis diantara garis 

6o50’ - 7o10’ LS dan garis 109o35’ - 110o50’ BT.  

Batas-batas Kabupaten Kecamatan Mijen :  

1. Sebelah Timur : Kecamatan Gunungpati � 

2.  Sebelah selatan : Kabupaten Semarang � 

3. Sebelah barat : Kabupaten Kendal � 

4.  Sebelah utara : Kecamatan Ngalian 
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Iklim di daerah Kecamatan Mijen, Semarang : ��

• Kondisi iklim kecamatan Mijen secara klimatologi seperti 

kondisi umum di Indonesia yaitu mempunyai iklim tropik 

basah. �

• Pada bulan September – Mei 21,1oC – 24,6C ��

•  Kelembapan udara relatif minimum 61% pada bulan 

September ��

• Kelembapan udara relatif maksimum 83% pada bulan 

Januari ��

•  Curah hujan rata-rata 9.891 mm ��

Kecamatan Mijen ( BWK IX ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

• Kelurahan 

Cangkiran 

• Kelurahan 

Bubakan 

• Kelurahan 

Karangmalang 

• Kelurahan 

Polaman 

• Kelurahan 

Purwosari 

• Kelurahan 

Tambangan 

• Kelurahan 

Wonolopo 

Gambar. Kec. Mijen BWK IX 
Sumber diunduh dari : www.semarangkota.go.id, 2017 
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Potensi Kecamatan Mijen : 

• Banyak terdapat pertanian dan perkebunan (area hijau). 

• Memiliki aksesibilitas yang mudah dan memadai sebagai 

wilayah suburban berupa jalan arteri primer dan arteri 

sekunder. 

• Tingkat kemacetan, polusi udara, dan kebisingan yang tidak 

terlalu tinggi. 

• Merupakan daerah lereng I (kemiringan 0%-2%), 

mempermudah aksesibilitas urban seperti sepeda dan 

pejalan kaki. 

Kendala Kecamatan Mijen : 

• Sangat jauh dari pusat kota yang memiliki fasilitas utama 

untuk perdagangan dan jasa, sehingga tidak strategis. 

• Infrastruktur dan jaringan utilitas yang memadai masih belum 

merata. 
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Tapak Terpilih 

Dari analisa penulis melalui potensin dan kendala yang 

ditemukan disetiap alternative tapak dapat disimpulkan bahwa 

alternative 3 merupakan tapak yang terbaik dari3 alternatif lokasi 

yang ada. Sehubungan dengan peruntukan Pusat Perbelanjaan 

Furniture dan Konsultasi Tata Ruang sebagai pusat komersil dan 

jasa di bidang interior dimana fungsi komersil lebih mendominasi 

dari pada fungsi perdagangan dan jasa, maka lokasi BSB dipilih 

sebagai lokasi pilihan pada proyek ini. 
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Alternative Tapak 3 

Lokasi Tapak : Jalan Tugu Lap. II, dekat dengan 

persimpangan bundaran BSB. 
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DATA TAPAK TERPILIH : 

Luas Tapak  : 20 Ha 

Batas Tapak : 

Utara  : Kantor pemasaran BSB 

Barat  : Permukiman  

Timur  : Lahan Hijau  

Selatan  : Lahan Hijau 

Lebar jalan Utama  : 10 m 

Vegetasi  : terdapat pada bahu jalan 6m/ pohon 

Lebar Tiang listrik  : 30 m/ tiang 

 

Potensi Alternatif Tapak 3:  

- Aksesbilitas yang sangat mendukung dalam kebutuhan 

kapasitas pengunjung bangunan. 

- Dekat dengan jalan utama yaitu jalan raya Semarang-Boja 

- Luasan tapak yang memadai untuk total luasan lahan parkir 

maupun bangunan. 

- Tapak merupakan peruntukan perdagangan dan jasa 

sehingga mendukung adanya proyek  ini. 

Kendala Alternatif Tapak 3 :  

- Dekat dengan persimpangan timbul kemungkinan akan 

mempengaruhi tingkat kemacetan  


