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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra Arsitektural 

 Eksterior Bangunan 

Eksterion bangunan menggunakan konsep yang menonkolkan 

elemen tradisional yang dipadukan dengan teknologi modern 

( Neo-Vernakular ) 

- Bentuk atapnya menggunakan atap bentuk atap tradisional Jawa 

Tengah 

- Entrance bangunan menggunakan elemen ukiran tradisional dan 

bentuk – bentuk corak batik semarangan. 

 Interior 

Memberikan kenyamanan ruangan dan sirkulasi yang baik untuk 

mendukung kegiatan didalamnya agar pengguna bangunan tidak 

terganggu dalam melakukan aktivitas. 

4.1.2 Aspek Performance Arsitektural 

 Bangunan Pusat pengrajin dan pengembangan batik di Kota 

Semarang ini harus menonjolkan nilai budaya yang tinggi tanpa 

mengesampingkan kekokohan struktur bangunan 

 Bangunan pada kompleks Pusat pengrajin dan pengembangan 

batik ini memberikan kenyamanan dan keamanan kepada 
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pengguna  dengan mengedepankan faktor – faktor yang ada pada 

keamanan dan keselamatan bangunan 

4.1.3 Aspek Fungsi 

 Sebagai wadah untuk memproduksi, mempromosikan dan 

memasarkan batik semarangan kepada masyarakat luas. 

 Memberikan fasilitas untuk edukasi pembuatan batik kepada 

seluruh masyarakat yang ingin mempelajari tentang batik dan cara 

pembuatanya sebagai fasilitas pendukung. 

 Memberikan peluang kerja bagi para pengrajin batik di Kota 

Semarang. 

4.1.4 Aspek Teknologi 

Mengginakan teknologi yang mendukung kinerja dari bangunan 

supaya mampu menjadi bangunan yang mandiri dalam penyediaan energi 

dan pengolahan limbah. 

4.1.5 Aspek Ramah Lingkungan 

 Pembuangan untuk limbah cair dan padat memperhatikan 

lingkungan sekitar agar menjaga kelestarian lingkungan. 

 Pemanfaatan air hujan sebagai salah satu alternativ untuk 

penyiraman tanaman yang ada pada tapak 

 Memaksimalkan pencahayaan alami pada waktu siang hari ke 

dalam bangunan menggunakan terang langit dan cahaya matahari. 
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4.2 Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Pusat penrajin dan pengembangan batik ini dibangun di Kota 

Semarang dengan tujuan untuk : 

 Membuat suatu wadah untuk memberikan edukasi tentang budaya 

Batik khususnya dengan corak khas Semarangan kepada 

masyarakat indonesia dari promosi, produksi, penelitian, pelatihan 

hingga penjualan Batik corak Semarangan. 

 Membuat fasilitas untuk para pengrajin Batik Semarangan dari 

kampung batik Semarang untuk dapat menciptakan dan 

mengembangkan Batik corak Semarangan. 

 Mendukung perkembangan dari Batik nusantara khususnya dengan 

corak Semarangan dan juga meningkatkan daya beli masyarakat 

akan Batik corak Semarangan. 

 Meningkatkan kualitas batik semarangan yang sedang berkembang 

 Memanfaatkan potensi alam sekitar sebagai alternatif ruang publik 

masyarakat semarang 

 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Faktor – faktor yang menjadi penentu rancangan dan desain dari Pusat 

pengrajin dan pengembangan batik ini adalah : 
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 Pelaku 

Pelaku adalah pengguna dari bangunan ini secara keseluruhan 

yang kegiatan dan fasilitasnya akan didukung oleh ruang – ruang 

dan fungsi bangunan yang terdapat di Pusat pengrajin dan 

pengembangan batik ini. 

 Aktivitas 

Jenis dan pola aktivitas yang dilakukan oleh pelaku sehingga 

menciptakan fungsi – fungsi dari bangunan. 

 Fasilitas 

Ruang – ruang serta bangunan yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan dari semua pelaku di area bangunan. 

 Lokasi Tapak 

Lokasi tapak akan menentukan orientasi dan pencapaian dalam 

bangunan. 

 Konsep Desain 

Konsep desain akan membuat bangunan tampak menjadi lebih 

menarik, tidak hanya terikat dengan fungsi dan kekuatan bangunan. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

Merupakan standar yang telah ditetapkan dalam penentuan 

persyaratan perancangan, yaitu : 

 Persyaratan Arsitektur 

o Sesuai dengan fungsinya sebagai industri pengrajin dan 

pengembangan batik semarangan, bangunan ini harus 
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didesain dengan memiliki kenyamanan yang baik bagi 

pengguna bangunan didalamnya. 

o Penataan sirkulasi outdoor yang baik dan jelas untuk 

kendaraan dan juga nyaman bagi para pejalan kaki. 

o Penyusunan ruang dan sirkulasi bangunan dipikirkan 

dengan baik agar proses produksi dan distribusi barang 

berjalan dengan lancar. 

 Persyaratan Bangunan 

o Penggunaan sistem struktur disesuaikan dengan kondisi dari 

lingkungan sekitar 

o Memperhatikan sirkulasi antara ruangan utama dan 

penunjang dengan pemberian papan pengarah jalan supaya 

tidak membingungkan. 

o Setiap ruang dilengkapi dengan keamanan dan kenyamanan 

yang baik untuk seluruh pengguna bangunan. 

o Fasilitas yang disediakan dapat membantu kebutuhan 

seluruh pelaku. 

o Bangunan harus menunjukan identitas dari fungsi yang 

direncanakan agar dapat dikenali oleh masyarakat luar. 

 Persyaratan Konteks Lingkungan 

o Bangunan harus sesuai dengan peraturan tata guna lahan 

BWK III 
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o Desain lansekap didesain dengan mengikuti tata lahan yang 

sudah ada di lingkungan sekitar agar tidak memberikan 

kesan yang berlebihan, 

o Memiliki akses yang mudah untuk semua jenis kendaraan 

o Terdapat sarana dan prasana yang lengkap dan baik. 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

a. Program Ruang 

Tabel 4.1 : Program Ruang 

Sumber : Analisis Pribadi. 

Nama Ruang Pelaku 
Sifat 

Ruang 

Hall / Loby 
- Petugas informasi 
- Pengunjung 
- Petugas servis 

Publik 

R. Galeri Pamer 
- Penjaga galeri 
- Pengunjung 
- Petugas servis 

Publik 

Toko Batik 
- Penjaga Toko 
- Pengunjung 
- Petugas servis 

Publik 

Studio Membatik 
- Pengajar membatik 
- Peserta edukasi 
- Petugas servis 

Semi 
Publik 

Studio Produksi 
batik 
- R. Membatik 
- R. Menenun 
- R. Mencuci kain 
- R. Pewarnaan 
- R. Ngelorod 
- R. Memola 
- R. Menjahit 
- R. Pengeringan 
- R. Cap batik 
- R. Pembuatan 
cap 
- R. Penyimpanan 
cap 

- Pengrajin Batik 
- Petugas servis 
- Pengunjung edukasi 

Semi 
Publik 
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- R. Finishing 
- R. Memotong 
kain 

Perpustakaan 
- Petugas perpustakaan 
- Pengunjung 
- Petugas servis 

Publik 

R. penelitian dan 
Riset 

- Pengelola bagian riset dan 
penelitian 
- Petugas servis 

Privat 

Ruang Seminar 

- Pengunjung 
- Pengelola 
- Pemberi materi 
- Petugas servis 

Semi 
Publik 

R. Pengelola 
- R. Rapat 
- R. Tamu 
- R. Kantor 

- Pengelola 
- Petugas servis 
- Tamu 

Privat 

R. Audio Visual - Pengunjung Publik 

Toilet 
- Seluruh pengguna 
bangunan 

Servis 

Janitor - Petugas servis Privat 

Pantry - Juru masak Servis 

Mushola 
- Semua pengguna 
bangunan 

Servis 

Foodcourt 
- Semua pengguna 
bangunan 

Publik 

Pos Jaga - Petugas keamanan Servis 

ATM centre 
- Pengunjung 
- Petugas keamanan 
- petugas servis 

Publik 

R. CCTV 
- Petugas keamanan 
- petugas servis 

Servis 

R. Genset - Petugas teknisi Servis 

R. MEE - Petugas teknisi Servis 

Gudang - Petugas servis Servis 

R. Pengolahan 
limbah 

- Petugas servis 
Servis 

Taman dan kolam - Pengunjung 
- Petugas servis 

Publik 

Gazebo - Pengunjung 
- Petugas servis 

Publik 

Area Parkir - Semua pengguna 
bangunan 

Publik 
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b. Besaran Ruang 

Tabel 4.2 : Besaran ruang indoor 

Sumber : Analisis Pribadi. 

No Fasilitas Luas (m2) 

1 Showroom Batik 312,94 

2 Kedai Batik 273,36 

3 Produksi Batik 467,46 

4 Studio Edukasi Batik 366,6 

5 Penelitian & Riset 76,7 

6 Perpustakaan 341,04 

7 Ruang Seminar 512 

8 Kantor Pengelola 138,34 

9 Foodcourt 337,76 

10 ATM Centre 28,8 

11 Rang MEE 11,51 

 Total 2866,51 
 

Tabel 4.3 : Besaran Ruang Outdoor 

Sumber : Analisis Pribadi. 

Jenis Kendaraan Standart ( m ) Jumlah Sirkulasi Luas ( m2 ) 

Mobil 5x3 32 100% 960 

Motor 2,x1 136 75% 476 

Bus Pariwisata 12x5 2 300% 240 

Truck 6,54x2,37 2 300% 93 

Jumlah 1769 

Sirkulasi 10% 176,9 

Total Luas 1.945 

 

Analisa Kebutuhan Luas Lahan 

Ketentuan peraturan pada BWK III kota Semarang 

 Koefisien Dasae Bangunan ( KDB ) = max 60% 

 Koefisien Lantai Bangunan ( KLB ) = 1,8 

 Maksimal Lantai Bangunan = 3 lantai 



159 
 

Berdasarkan peraaturan tersebut, perhitungan luas lahan adalah 

sebagai berikut 

 

 Penentuan kebutuhan luas dasar bangunan ( 60% ) 

KDB = 60% x Total luas bangunan 

 = 60% x 2.866,51 m2 

 = 1.719,9 m2 

 Kebutuhan area terbuka, ( area terbuka yang diijinkan 40% 

60%

40%
 = 

1.719,9 𝑚2

𝑥
 

6 . x = 4 . 1.719,9  m2 

6x = 6.879,6 m2 

X = 6.879,6 m2 / 6 

X = 1.146,6 m2 

 Luas Kebutuhan tapak 

L. kebutuhan tapak = (Luas bangunan : KLB) + total outdoor&parkir 

   = ( 2.866,51 m2 : 1,8 ) + 3.091,6 m2 

   = 4.684,1 m2 

4.3.2 Program Sistem Struktur dan Bahan Bangunan 

struktur bawah 

struktur bawah merupakan pondasi dimana bangunan tersebut 

berdiri, prinsipnya adalah : memikul semua beban bangunan, 

menyalurkanya ke tanah. Alternatif pondasi yang akan digunakan untuk 
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pusat pengrajin dan pengembangan batik ini merupakan alternatif 

berdasarkan daya dukung pondasi terhadap gaya tanah dan jumlah lantai 

pada kompleks bangunan. Jenis – jenis pondasi yang dapat dipakai 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 : Jenis Struktur Bawah 

Sumber : Analisis Pribadi. 

Pondasi Batu Belah 

 
Gambar 4. 1 : Pondasi Batu Belah 

Sumber : 
http://www.rekanbangunan.com/ 
mengenal-pondasi-batu-kali/ 

Jenis Pondasi ini Biasa digunakan untuk 
bangunan dengan ukuran yang kecil. 

Kelebihan : 
- pelaksanaanya 
mudah 
- waktu pengerjaan 
yang cepat 
- bahan yang mudah 
didapatkan 

Kekurangan : 
- membuat 
Pondasi ini 
membutuhkan 
biaya yang 
besar 
- untuk rumah 
bertingkat biaya 
yang diperlukan 
lebih mahal 

Pondasi Footplat 

 
Gambar 4. 2 : Pondasi Footplat 

Sumber : 
http://duniatekniksipil.web.id/ 
1319/pondasi-cakar-ayam-the-
original/  

Pondasi footplate ini biasa digunakan 
pada bangunan bertingkat 2 hingga 3 
lantai 

Kelebihan : 
- Pondasi lebih murah 
apabila dihitung dari 
sisi biaya 
-  galian tanah lebih 
sedikit 
- lebih baik untuk 
bangunan bertingkat 

Kekurangan : 
- persiapan 
pembuatanya 
lebih lama 
- boros adukan 
beton 
- ukuran sloof 
harus besar. 
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b. Struktur Tengah 

Struktur tengah adalah bagian badan dari bangunan yang terdiri dari 

dinding, kolom dan plat lantai. Alternatif struktur tengah yang akan 

diaplikasikan pada projek ini adalah : 

 Plat Lantai 

Plat lantai yang akan diaplikasikan untuk projek ini adalah dengan 

menggunakan plat lantai beton bertulang yang kemudian akan 

dilapisis lagi dengan penutup lantai. Pemilihan jenis plat lantai ini 

dikarenakan : 

- Struktur yang kuat 

- struktur tahan lama 

- sifatnya homogen dengan kerangka bangunan sehingga 

kestabilan lebih maksimal. 

- mempu menangkal pertukaran suhu 

- tahan api. 

Dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4. 3 : Plat Lantai Beton Bertulang 

Sumber : https://proyeksipil.blogspot.co.id/2014/11/cara-dan-teknis-kerja-
memasang-besi.html 



162 
 

 

 Kolom 

Struktur rangka kaku merupakan struktur yang terdiri dari 

elemen – elemen linier, umumnya adalah balok dan kolom yang 

saling terhubung pada ujung – ujungnya oleh ririk hubung yang 

dapat mencegah rotasi relatif diantaran elemen struktur yang 

dihubungkan. 

Kolom struktur rangka menggunakan pengikat sengkang 

lateral. Terbuat dari beton dengan tulangan pokok memanjang 

pada jarak spasi tertentu dengan pengikat sengkang ke arah lateral. 

Tulangan- tulangan ini berfungsi untuk membuat kolom menjadi 

kokoh. Lihat gambar 4.4. 

  

Gambar 4. 4 : Kolom Struktur 

 Sumber : http://pu.bantulkab.go.id/berita/96-kolom-bangunan-pengertian-
jenis-dan-fungsinya 
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 Balok 

Balok merupakan bagian dari struktur sebuah bangunan yang kaku 

dan dirancang untuk menanggung beban serta mentransfer beban 

ke elemen – elemen kolom penopang. Selain itu balok juga 

berfungsi sebagai pengikat kolom – kolom agar bila terjadi 

pergerakan kolom – kolom yang tersebut tetap kokoh bersatu 

mempertahankan bentuknya. Lihat gambar 4.5. 

 

Gambar 4. 5 : Balok Kolom 

Sumber : http://www.hdesignideas.com/2015/05/memahami-hubungan-
struktur-pondasi.html 
 
 
 

c. Struktur Atas 

struktur atas adalah bagian teratas dari sebuah bangunan, yang 

berfungsi untuk melingdungi gedung dan penggunanya. Beberapa 

alternatif struktur atap yang dapat digunakan untuk projek bangunan pusat 

pengrajin dan pengembangan batik di Kota Semarang adalah : 
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Tabel 4.5 : Konstruksi Atap 

Sumber : Analisis Pribadi. 

Atap Baja Ringan 

 
Gambar 4. 6 : Atap Baja Ringan 

Sumber : 
https://rangkaatapbajaringanbogor.com/ 
cara-pemasangan-baja-ringan/ 

 

Struktur atap menggunakan baja 
ringan, struktur ini menjadi pilihan 
utama untuk pembangunan saat ini 
agar mengurangi penebangan 
pohon untuk bahan struktur atap 
 

Kelebihan : 
- bobot permeter 
persegi  lebih 
ringan 
- tahan raya dan 
karat 
- mengurangi 
jumlah penebangan 
pohon 

Kekurangan : 
- Pemasangan 
harus dilakukan 
oleh ahli baja 
ringan 
- struktur tidak 
terlalu menarik 
untuk diekspose 

Atap Rangka Kayu 

 
Gambar 4. 7 : Atap Rangka Kayu 

Sumber : 
http://jagobangunan.com/artikel/ 
detail/1602 

 

Rangka atap kayu menggunakan bahan 
dasar kayu dari berbagai jenis pohon. 
Biasa digunakan untuk bangunan kecil. 

Kelebihan : 
- Menarik untuk 
diekpose 
- cocok untuk 
bangunan dengan 
konsep tradisional 
- tidak butuh tenaga 
ahli 

Kekurangan : 
- Tidak tahan api 
- mudah diserang 
rayap 
 

Atap Baja Konvensional 

 
Gambar 4. 8 : Atap Baja 
Konvensional 

Sumber : https://jayawan.com/material-
pembentuk-atap/ 
 

 

Struktur atap dengan menggunakan 
baja konvensional sebagai bahan 
utamanya, biasa digunakan pada 
bangunan yang besar. 

Kelebihan : 
- kekuatan besar 
- tahan lama 
- pemasangan yang 
cepat 
Mudah dibentuk 

Kekurangan : 
- biaya yang 
mahal 
- tidak tahan 
korosi 
- beban cukup 
berat 
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d. Pemilihan Bahan Bangunan 

 Lantai 

Lantai adalah lapisan yang berada di atas plat lantai sebagi pijakan kaki 

manusia dan untuk membuat sirkulasi lebih nyaman serta menarik untuk 

dilihat. Kriteria dari penutup lantai adalah : 

- mampu menjaga kestabilan bangunan 

- penggunaanya aman 

- Tidak mudah rusak 

- perawatan mudah 

Beberapa pililhan alternatif yang akan digunakan pada projek ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.6 : Alternatif Lantai 
Sumber : Analisis Pribadi. 

Lantai Keramik 

 
Gambar 4. 9 : Lantai Keramik 

Sumber : http://upharga.com/harga-
keramik-lantai.html 

 

Lantai ini digunakan untuk ruang 
ruang publik yang membutuhkan 
ruang gerak yang besar karena 
perawatanya yang mudah 
 

Kelebihan : 
- Tahan api 
- Tahan zat kimia 
- perawatan 
mudah 
- motif beragam 

Kekurangan : 
- menyerap 
dingin 

Lantai Granit 

 
Gambar 4. 10 : Lantai Granit 

Digunakan pada ruangan yang ingin 
memberikan kesan mewah seperti 
ruang pameran. 

Kelebihan : 
- memberikan 
kesan mewah 
- tahan api 
- mampu 
menahan beban  
berat 

Kekurangan :  
- mahal 
- mudah 
menyisakan 
noda 
- perawatan yang 
lebih sulit 
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Sumber : 
https://www.pusatmarmergranit.com/ 
2017/07/5-kelebihan-lantai-granit-yang-
harus.html 

 

Lantai Parquet 

 
Gambar 4. 11 : Lantai Parquet 

Sumber : 
http://www.lantaikayu.biz/uncategorized 
/update-harga-lantai-kayu-biaya-
pasang-2016.html 

 

Digunakan untuk ruangan khusus 
untuk memberikan kesan tradisional 

Kelebihan : 
- dapat 
menyerap panas 
- memiliki tekstur 
yang indah 
- pemasangan 
mudah 

Kekurangan : 
- rawan terhadap 
rayap 
- rawan terhadap 
kelembapan 
- harga mahal 

Grass block 

 
Gambar 4. 12 : Grass Block 

Sumber : 
https://www.dreamstime.com/stock-
photography-grass-block-texture-stone-
background-image34110872 

 

Digunakan untuk area outdoor untuk 
mempercantik eksterior 

Kelebihan : 
- pemasangan 
mudah 
- mudah 
menyerap air 
- tidak mudah 
rusak 
- mudah 
dibongkar 

Kekurangan : 
- mudah lepas 
- penataan harus 
benar 

 

 Dinding dan plafond 

Dinding bangungan memiliki fungsi melingkupi bangunan sebagai 

pemisah dengan lingkungan luar. Harus terbuat dari material yang kuat 

dan tahan lama. Beberapa alternatif dinding yang dapat digunakan pada 

projek ini adalah 
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Tabel 4.7 : Alternatif Dinding dan plafond 
Sumber : Analisis Pribadi. 

Batu Bata 

 
Gambar 4. 13 : Batu Bata 

Sumber : 
http://www.batamerahgarut.com/ 

 

Dindin dari batu bata memiliki sifat 
permanen, terbuat dari tanah liat 
yang dibakar 

Kelebihan : 
- Tahan api 
- peredam suara 
yang baik 
- mudah 
didapatkan 
- dapat menahan 
angin 

Kekurangan : 
- kurang 
menarik 
- waktu 
pemasangan 
lama 

Batu Alam 

 
Gambar 4. 14 : Dinding Batu Alam 

Sumber : 
http://pesonarumah.com/desain-
dinding-batu-alam/ 

 

Batu alam memiliki daya simpan 
panas yang sangat baik, biasa 
digunakan untuk membuat dinding 
lebih dingin. 

Kelebihan :  
- kedap suara 
- tahan api 
- tahan lama 

Kekurangan : 
- pemasangan 
lama 
- harga yang 
cukup mahal 

Kalsi Board 

 
Gambar 4. 15 : Dinding Kalsi Board 

Sumber : 
http://timtukang.blogspot.co.id/2016/10/ 
pembuatan-partisi-ruangan.html 

Dinding kalsiboard digunakan untuk 
membagi ruangan menjadi sekat 
sekat 

Kelebihan : 
- harga 
ekonomis 
- pembuatan 
mudah 

Kekurangan : 
Tidak kedap 
suara 
- tidak tahan api 

Penutup Plafon 

Plafond Gypsum 

 
Gambar 4. 16 : Plafond Gypsum 

Dapat digunakan untuk berbagai 
macam ruang, atap menjadi terlihat 
rapi. 

Kelebihan : 
- mudah  
diperbaiki 
- bahan ringan 

Kekurangan : 
- tidak tahan 
terhadap air 
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Sumber : http://plafongypsum.com/ 

Plafon GRC 

 
Gambar 4. 17 : Plafond GRC 

Sumber : info.ciptainfo.com 

Biasa digunakan pada ruangan – 
ruangan yang bersifat basah karena 
tahan air. 

Kelebihan : 
- tahan air 
- tahan api 
- mudah didapat 

Kekurangan : 
- pemasangan 
sangat bising 

Plafond Akustik 

 
Gambar 4. 18 : Plafond Akustik 

Sumber : 
Indotrading.com/product/akustik-
board 

Dapat digunakan untuk ruangan – 
ruangan yang membutuhkan 
penataan akustik yang lebih. 

Kelebihan : 
- pengerjaan 
cepat 
- dapat meredam 
suara 
- mudah 
diperbaiki 

Kekurangan : 
- tidak tahan air 
- cukup sulit 
ditemukan 

 

 Penutup Atap 

Penutup atap digunakan untuk melindungi penghuni bangunan dari hujan 

dan panas matahari, syarat – syarat sebagai penutup atap yang harus ada 

adalah tidak terjadi rembesan ketika hujan dan mengalirkan air hujan 

dengan baik. Alternatif atap yang dapat digunakan pada projek ini adalah : 

Tabel 4.8 : Alternatif penutup atap 
Sumber : Analisis Pribadi. 

Genteng Tanah Liat 

 
Gambar 4. 19 : Gentang Tanah Liat 

Sumber : 
http://edupaint.com/eksterior/atap/ 
9434-genteng-tanah-liat.html 

Genteng ini umum digunakan di 
rumah – rumah baik digunakan 
dengan cetakan biasa atau dengan 
memberikan tekanan. 

Kelebihan : 
- murah 
- ringan 
- kuat 

Kekurangan : 
- pemasangan 
harus teliti 
-mudah berlumut 
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Atap ijuk 

 
Gambar 4. 20 : Atap Ijuk 

Sumber : 
https://www.tokomaterial.id/product/ 
460325/atap-ijuk-raab-duk-gianyar-bali 

Berbahan dari serabut yang 
diperoleh dari tanaman aren, 
penggunaan ijuk memberikan kesan 
tradisional 

Kelebihan : 
- alami dengan 
suasana yang 
terlihat baru 
- tahan lama 

Kekurangan : 
- Perbaikan sulit 
- Rawan bocor 

Atap Beton 

 
Gambar 4. 21 : Atap Dak Beton 

Sumber : 
http://waterproofingsemarang-kudus-
salatiga.blogspot.co.id/ 

Material atap dari beton dengan 
tulangan, bentuknya mudah 
didesain 

Kelebihan : 
- tahan api 
- anti rayap 
- tidak mudah 
bocor 

Kekurangan : 
- mahal 
- pembuatanya 
lama 

 

4.3.3 Studi Sistem Utilitas 

a. Sistem pencahayaan 

 Pencahayaan alami 

Sistem pencahayaan alami digunakan agar lebih menghemat biaya 

operasional bangunan. Beberapa sifat pencahayaan alami yang 

harus diperhatikan adalah : 

- cahaya alami pada siang hari tidak terus menerus 
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- cahaya  matahari  dapat merusak koleksi yang tidak kuat dengan 

tingkat iluminasi dan spektrum cahaya matahari. 

- membuat ruangan menjadi panas. 

Beberapa jenis pencahayaan alami yaitu : 

- pencahayaan dari bukaan dinding 

- skylight 

- pencahayaan pantulan 

 Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan digunakaan untuk mengatasi kekurangan dari 

pencahayaan alami dan untuk memberikan kesan estetis yang 

lebih menarik pada ruangan. 

Pencahayaan buatan dibagi menjadi yaitu : 

- General lighting, merupakan pencahayaan merata yang mutlak 

ada dan menerangi seluruh ruangan. 

- Decorative, penerangan tambahan untuk estetika ruangan. 

b. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan pada pusat pengrajin dan pengembangan batik di 

Kota Semarang ini teridiri dari 2 jenis yaitu : 

 Penghawaan alami 

Penghawaan alami adalah proses udara diluar bangunan yang 

masuk kedalam melalui bukaan pada dinding -  dinding bangunan 
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tersebut. Orientasi pada bangunan sangat dibutuhkan untuk 

memanfaatkan penghawaan alami dengan baik. 

 Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan bekerja dengan perantara sebuah alat yang 

dapat menghasilkan udara. Pemanfaatan penghawaan buatan bisa 

dilakukan dengan bantuan, kipas angin, AC split dan AC Central. 

c. Sistem Air Bersih 

kebutuhan air bersih pada bangunan ini diasumsikan sebagai gedung 

pabrik. Sehingga berikut ini adalah tabel kebutuhan air bersih berdasarkan 

jenis bangunanya : 

Tabel 4.9 : Standar Kebutuhan Air 

Sumber : SNI-03-7065-2005- Plumbing 

Penggunaan 
gedung 

Pemakaian air Satuan 

Rumah tinggal 120 Liter/Penghuni/hari 

Rumah susun 100 Liter/Penghuni/hari 

Asrama 120 Liter/Penghuni/hari 

Rumah Sakit 500 Liter/tempat tidur 
pasien/ hari 

Sekolah dasar 40 Liter/siswa/hari 

SMP 50 Liter/siswa/hari 

SMU / SMK 80 Liter/siswa/hari 

Ruko 100 Liter/penghuni/hari 

Kantor / Pabrik 50 Liter/pegawai/hari 

Toserba 5 Liter/m2 

Restoran 15 Liter/kursi 

Hotel berbintang 250 Liter/tempat 
tidur/hari 

Hotel melati / 
Penginapan 

250 Liter/tempat tidur/ 
hari 

Gedung 
pertunjukan, 
bioskop 

10 Liter/kursi 
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Gedung serba 
guna 

25 Liter/kursi 

Stasiun, terminal 3 Liter/penumpang 
tiba dan pergi 

Peribadatan 5 Liter/orang 

 

Berdasarkan data tabel di atas, maka kebutuhan air bersih untuk area 

Pusat Pengrajin dan Pengembangan Batik ini dalam satu hari adalah 

50liter/pegawai/hari. Jumlah total dari pengunjung, pengelola dan pegawai 

adalah sebanyak 477 orang. Dari data tersebut dilakukan analisis 

kebutuhan air sebagai berikut : 

Q=n x Kebutuhan air bersih per hari 

Keterangan 

Q= Kebutuhan air bersih rata – rata per hari ( liter/hari ) 

N= Jumlah pegawai, penyewa dan pengunjung dalam satu hari 

Perhitungan 

Qtotal= 477 x 50liter 

Qtotal= 23.850 liter/hari 

Dari total tersebut di asumsikan 30% digunakan untuk kebakaran dan lain 

– lain dengan perhitungan sebagai berikut. 

Qd= Kebutuhan tambahan air 

Q = Kebutuhan air bersih rata – rata perhari 
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Perhitungan 

Qd=30% x Q 

Qd = 30% x 23.850 

Qd = 7.155 liter/hari 

Jadi total kebutuhan air bersih seluruhnya pada bangunan ini adalah : 

23.850 + 7.155 = 31.005 liter/hari 

d. Jaringan air kotor 

Jaringan limbah pada pusat pengrajin dan pengembangan batik di 

Kota Semarang ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu limbah cair dan limbah 

padat, limbah cair sendiri adalah limbah yang berasal dari bekas cuci, 

mandi dan lain – lain. Sedangkan limbah padat berasal dari WC. 

 

Diagram 4.1 : Limbah Cair 

Sumber : Analisis Pribadi. 

 

 

Diagram 4.2 : Limbah Padat 

Sumber : Analisis Pribadi. 

 

 

 

Limbah cair Bak 

kontriol 

Water 

treatment 

Roil kota 

Limbah padat septictank Peresapan 
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e. Sistem Pembuangan Sampah 

Sampah pada pusat pengrajin dan pengembangan batik ini 

digolongkan menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik. 

Keduanya memiliki jalur pengelolaanya masing – masing. Sampah organik 

ditampung pada bak sampah organik yang kemudian akan diolah menjadi 

pupuk kompos sedangkan sampah – sampah anorganik yang tidak 

berguna dapat dibuang langsung di TPS yang kemudian diangkut oleh 

petugas sampah kota dengan menggunakan truk DPU ke TPA. 

f. Sistem Energi Listrik 

Distribusi listrik pada pusat pengrajin dan pengembangan batik ini 

berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama setelah melalui trafo. 

Aliran tersebut kemudian dialirkan lagi ke panel utama dan lanjut ke 

beberapa sub panel untuk kemudian digunakan untuk menyalakan semua 

perangkat listrik yang ada pada bangunan. 

 Untuk pendistribusian listrik darurat bangunan ini juga menyediakan 

genset yang memiliki sistem otomatis yang akan mengalirkan listrik secara 

langsung apabila lstrik dari PLN terputus. 

g. Sistem Air Hujan 

Air hujan yang turun pada kompleks bangunan ditampung dalam 

bak penampungan, kemudian nantinya akan dimanfaatkan untuk 

menyirami tanaman yang ada pada site. 
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h. Transportasi vertikal 

pencapaian sirkulasi pad projek ini menggunakan 2 jenis yaitu : 

 Tangga 

Tangga adalah sambungan yang dapat dilalui untuk 

menyambungkan tiap lantai pada bangunan. Bahan pembuatanya 

sangat bermacam – macam mulai dari kayu, pasangan batu, baja 

dan beton bertulang. 

 Ramp 

Ramp digunakan di bangunan ini untuk membantu penyandan 

disabilitas agar dapat ikut menikmati seluruh fasilitas bangunan. 

Diperkirakan, kemiringan pada ramp adalah 6% menurut data 

arsitek. 

i. Sistem Telekomunikasi 

Sistem telekomunikasi dirancang untuk komunikasi eksternal 

maupun untuk internal pada bangunan. Jaringan komunikasi 

menggunakan jada dari PT. Telkom Indonesia untuk penggunaan 

beberapa telpon induk untuk masing – masing departemen terkait. Untuk 

sistem yang digunakan pada pusat informasi dan pengumuman pada 

seluruh area bangunan menggunakan audio sistem. 

j. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir difungsikan untuk melindungi bangunan dari 

sambaran petir. Instalasi penangkal petir secara keseluruhan berfungsi 
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untuk menangkap dan menyalurkan petir kedalam tanah, sehingga 

seluruh bagian bangunan aman dari sambaran petir. 

k.  Sistem Pengaman Kebakaran 

Penanganan kebakaran pada projek ini dilakukan dengan 2 cara yakni : 

 Pencegahan aktif 

Yaitu dengan menggunakan : 

o Hydrant, berupa pilar sebagai sumber air yang ditempatkan 

di titik luar bangunan untuk digunakan oleh mobil pemadam 

kebakaran. 

 

o Fire Extinguisher, Diletakan di dalam bangunan berbentuk 

tabung pemadam yang berisi CO2 cair. 

 

o Smoke detector dan sprinkler adalah alat pendeteksi asap 

yang akan mengeluarkan air secara otomatis ketika 

terdeteksi adanya asap didalam ruangan. 

 Pencegahan Pasif 

Pencegahan kebakaran secara pasif menggunakan : 

o Pintu keluar darurat, dengan syarat pintu minimal memiliki 3 

engsel, memiliki alat penutup otomatis, luas maksimal 1m2 

o Alarm kebakaran, digunakan untuk memberikan sinyal 

peringatan pada seluruh penghuni bangunan agar keluar 

dari bangunan. 
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l. Sistem Keamanan Bangunan 

Fasilitas keamanan pada bangunan ini menggunakan tenaga dari 

manusia yaitu petugas keamanan dengan alat bantu detektor logam dan 

pengawasan keliling serta menggunakan sistem elektrikal dengan bantuan 

alat CCTV. Diterapkan pada ruangan – ruangan terntentu yang 

membutuhkan pengawasan lebih dan pengontrolan operasionalnya dapat 

dilihat dari ruang kontrol keamanan. Alat ini diletakan untuk 

mengamankan bagian dalam maupun luar bangunan. 

 

4.3.4 Program Lokasi dan Tapak 

Lokasi Terpilih 

Dengan luas wilayah kurang lebih 3.522 hektar, dapat dilihat pada gambar 

4.22. 

 

Gambar 4. 22 : Peta BWK III Kota Semarang 

Sumber: rdtrk-kota-semarang-bwk-iii-tahun-2000.html 
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batas batas pada wilayah BWK III adalah : 

o Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan 

Gajah Mungkur, Kecamatan Semarang Selatan, dan Kecamatan 

Ngaliyan 

o Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan 

Genuk. 

o Sebelah Utara : Laut Jawa 

o Sebelah Barat  : Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu 

Fungsi Bagian Wilayah Kota III ini adalah sebagai 

o Transportasi 

o Pergudangan 

o Kawasan Rereasi 

o Permukiman 

o Perdagangan dan Jasa 

o Perkantoran 

o Industri 

Potensi 

o Lokasi yang strategis dekat dengan jalan pantura 

o Dekat dengan pusat Kota Semarang 

o Fasilitas umum sudah cukup memadai dan banyak dilewati 

kendaraan umum 
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Kendala 

o Pada Jam tertentu terdapat beberapa titik rawan kemacetan 

Tapak Terpilih 

Lokasi : Jl. Jendral Soedirman, Semarang, Jawa Tengah. Lihat gambar 

4.23. 

 

Gambar 4. 23 : Peta Lokasi Alternatif 1 

Sumber : Dokumentasi Pribadi,2018 

 

Batas – batas wilayah alternatif 1 

Utara  : Jl. Jendral Soedirman 

Selatan : Jl. Puspowarno I 

Barat  : Jl. Puspowarno Tengah 

Timur  : Permukiman warga 
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Tabel 4.10 : Analisis Tapak 1 

Sumber : Analisis Pribadi. 

Regulasi KDB : 60% 
KLB : 1,8 
GSB : 23 m 

Pencapaian - Memiliki jalan yang lebar. 
- Dilalui oleh banyak kendaraan 
umum 

Kontur tapak - datar, tidak ada kontur pada 
tapak 

Utilitas  - utilitas lengkap 

view - tidak ada view bagus disekitar 
tapak, hanya permukiman dan 
pertokoan 

Citra arsitektur - bangunan sekitar berupa 
perumahan dengan atap limasan, 
dan pertokoan 

 

Kelebihan Tapak 

 Dilewati oleh transportasi umum 

 Lokasi dekat dengan pusat kota 

 Aksesibilitas mudah 

 Terdapat banyak fasilitas umum 

 Utilitas cukup lengkap mendukung kebutuhan bangunan 

 Ramai dilalui kendaraan. 

 Terdapat di jalan yang besar. 

Kekurangan tapak 

 Terdapat beberapa titik kemacetan 

Suasana sekitar tapak dapat dilihat pada gambar 4.24. 
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Gambar 4. 24 : Suasana Jalan Tapak 1 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

  


