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Dari hasil skoring tapak, maka tapak yang terpilih adalah 

tapak 2. 

BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra 

 Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara akan dibangun 

dengan mengangkat citra dari Arsitektur Regional Jawa 

Pesisir Utara. Desain yang akan dirancang dan direncanakan 

akan mengangkat citra rumah panggung dan air yang menjadi 

kekhasan Arsitektur Regional Jawa Pesisir Utara. 

4.1.2. Aspek Fungsi 

 Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara berfungsi 

sebagai wadah untuk mengedukasi, mengenalkan, 

melestarikan, dan mementaskan Kebudayaan Jawa Pesisir 

Utara. Selain itu Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara ini 

dapat menjadi destinasi pariwisata untuk wistawan domestik 

dan wisatawan asing. 

4.1.3. Aspek Teknologi 

 Teknologi – teknologi yang akan dipakai dalam proyek 

Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara adalah panel surya, 
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fiber optic, dan Light Dependent Resistor (LDR). Penggunaan 

panel surya dimaksudkan sebagai energi alternatif sehingga 

dapat menekan tingkat pemakaian bahan bakar. Energi yang 

dihasilkan dapat digunakan pada sistem pencahayaan 

buatan. Fiber optic adalah salah satu teknologi dalam bidang 

telekomunikasi. Penggunaan fiber optic pada bangunan dapat 

meningkatkan beberapa kinerja bangunan secara otomatis 

dengan kontrol pusat menggunakan perangkat komputer 

sehingga bangunan tersebut dapat dikatakan smart building. 

Light Dependent Resistor (LDR) adalah teknologi yang 

menggunakan sensor cahaya matahari untuk mengatur 

sistem kerja penerangan buatan. Ketika sensor menerima 

cahaya matahari, maka secara otomatis penerangan buatan 

akan tidak beroprasi.  

4.2. Tujuan, Faktor Penentu, dan Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

 Tujuan dari pencangan Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir 

Utara ini adalah sebagai berikut : 

a. Menjadi wadah edukasi, pengenalan, pelestarian, dan 

pementasan Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. 

b. Menjadi wadah bagi bagi komunitas – komunitas 

kesenian untuk dapat mengembangkan dan 

mengekspresikan Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. 
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c. Menjadi destinasi wisata baru di Kota Semarang, baik 

wisatawan domestik ataupun wisatawan asing. 

d. Menjadi iconic baru bagi Kota Semarang dalam bidang 

pariwisata dan kebudayaan dalam upaya peningkatan 

pelestarian Kebudayaan Jawa Pesisir Utara  

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

a. Fungsi Bangunan 

 Fungsi utama pada bangunan akan menjadi acuan 

dan dasar pada perancangan agar dapat memberikan 

fungsi bangunan yang maksimal. 

b. Pelaku dan Aktivitas 

 Pelaku dan aktivitas yang dilakukan akan 

mempengaruhi kebutuhan ruang yang akan dirancang 

dan direncanakan pada desain Piusat Kebudayan Jawa 

pesisir Utara. 

c. Jadwal Operasional Bangunan 

 Teknis dan sistem beroperasinya kegiatan pada 

Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara akan 

mempengaruhi perancangan seperti sirkulasi, 

keamanan, aksesbilitas, dan lain – lain. 

d. Persyaratan Ruang 

 Ruang – ruang yang akan dirancang dan 

direncanakan pada Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir 
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Utara memiliki persyaratannya masing masing. Hal ini 

akan mempengaruhi perancangan pada desain. 

e. Kondisi Potensi dan Kendala pada Tapak dan 

Sekitarnya 

 Perancangan desain Pusat Kebudayaan Jawa 

Pesisir Utara diharapkan dapat menangkap potensi – 

potensi dan memberikan solusi yang tepat pada kendala 

– kendala yang ada pada tapak. 

f. Tema Desain dan Fokus Kajian 

 Tema desain yang diangkat pada Pusat 

Kebudayaan Jawa Pesisir Utara dapat mempengaruhi 

perancangan desain Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir 

Utara dalam hal facade, pengolahan tapak, dan lain – 

lain. Selain itu, fokus kajian yang akan diangkat juga 

dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam 

perancangan desain terkait. 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

 Pada faktor persyaratan perancangan, terdapat 3 aspek 

yang akan dijabarkan sebgai berikut : 

a. Aspek Arsitektur 

 Desain yang dirancang dapat merepresentasikan 

nilai – nilai Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. 
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 Desain yang dirancang dapat merepresentasikan 

keadaan Geografis Jawa Pesisir Utara. 

 Perancangan dan perancanaan sirkulasi dan 

aksesbilitas yang baik bagi pengguna pada Pusat 

Kebudayaan Jawa pesisir Utara. 

 Perancangan desain Pusat Kebudayaan Jawa 

pesisir Utara harus memperhatikan kenyamanan 

spasial, thermal, visual, dan akustik. 

 Perancangan dan perencanaan ruang yang dapat 

mewadahi dan menjadi solusi bagi permasalahan 

yang sudah dijabarkan. 

 Perancangan dan perencanaan desain yang dapat 

menjadi daya tarik dan iconic baru Kota Semarang 

bagi wisatawan untuk berkunjung. 

d. Aspek Bangunan 

 Perncangan desain dapat memanfaatkan 

pencahayaan alami dan penghawaan alami pada 

desain bangunan. 

 Pemilihan dan perancangan sistem struktur dan 

material yang tepat dan efisien pada bangunan. 

 Perancangan desain dapat memberikan keamanan 

(keamanan pengunjung, keamanan bangunan, 
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keamanan terhadap kebakaran, dan lain – lain) 

yang tepat pada bangunan. 

e. Aspek Lingkungan 

 Perancangan desain pada komplek bangunan 

yang dapat menjawab tantangan iklim yang ada 

disekitar tapak. 

 Perancangan desain yang dapat bersinergi dengan 

bangunan – bangunan yang ada pada komplek 

bangunan agar tidak ada kesan kontras.. 

 Penentuan tapak atau lokasi yang strategis dan 

tepat agar dapat menunjang bangunan dengan 

maskimal. 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan 

 Kebutuhan Luas Lahan yang dibutuhkan pada Pusat 

Kebudayaan Jawa Pesisir Utara adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Tabel Kebutuhan Luas Lahan 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
 

KEBUTUHAN LUAS LAHAN 

Fasilitas Indoor 

Fasilitas Utama 6.908,16 m2 

Fasilitas Pengelola 1288,8 m2 

Fasilitas Penunjang 6.870 m2 
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Fasilitas Service 6.100,8 m2 

Total 21.167,76 m2 

Sirkulasi 10% 

(antar ruang dan massa) 
2.116,776 m2 

Total Kebutuhan Luas 

Lahan Indoor 
23.284,536 m2 

Fasilitas Outdoor 

Fasilitas Utama 1.413,6 m2 

Fasilitas Penunjang 494,4 m2 

Total 1.908 m2 

Sirkulasi 10% 

(antar ruang dan massa) 
190,8 m2 

Total Kebutuhan Luas 

Lahan Outdoor 
2.098,8 m2 

Total Kebutuhan Lahan 

Keseluruhan 
25.383,336 m2 

 

Perhitungan Luas Parkir 

 Jumlah Parkir Pegelola 

- Jumlah Pengelola : 171 orang 

- Ukuran Luas Parkir Motor : 2 m2 

- Ukuran Luas Parkir Mobil : 15 m2 

- Asumsi Penggunaan Parkir : 20% - mobil; 60% - 

motor; 20% - angkutan umum. 

- Luas Parkir Mobil 

= (20% x jumlah pengelola) x Ukuran luas parkir 

= (20% x 171) x 15 m2 
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= (34,2 ~  pembulatan keatas) x 15 m2 

= 34 x 15 m2 

= 510 m2 

- Luas Parkir Motor 

= (60% x 171) x 2 m2 

= 103 x 2 m2 

= 206 m2 

- Total Luas Parkir Pengelola 

= 510 m2 + 206 m2 + [100% x (510 + 206)] 

= 716 m2 + (100% x 716 m2) 

= 716 m2 + 716 m2 

= 1416 m2 

 Jumlah Parkir Pengunjung 

 Jumlah Pengelola : 2.178 orang 

 Ukuran Luas Parkir Motor : 2 m2 

 Ukuran Luas Parkir Mobil : 15 m2 

 Ukuran Luas Parkir Bus : 35 m2 

 Asumsi Penggunaan Parkir : 20% - mobil; 50% - 

motor; 20% - angkutan umum; 10% - bus. 

 Luas Parkir Mobil 

= (20% x jumlah pengelola) x Ukuran luas parkir 

= (20% x 2.178) x 15 m2 

= (435,6 ~  pembulatan keatas) x 15 m2 
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= 436 x 15 m2 

= 6.540 m2 

 Luas Parkir Motor 

= (50% x 2.178) x 2 m2 

= 689 x 2 m2 

= 1.378 m2 

 Luas Parkir Bus 

= (10% x 2.178) x 35 m2 

= 218 x 35 m2 

= 7.630 m2 

 Total Luas Parkir Pengunjung 

= 6.540 m2 + 1.378 m2 + 7.630 m2 + [100% x 

(6.540 + 1.378 + 7.630)] 

= 15.548 m2 + (100% x 15.548 m2) 

= 15.548 m2 + 15.548 m2 

= 31.096 m2 

 

Jika diasumsikan kebutuhan parkir dalam 1 hari (12 jam 

oprasional) terdapat 2 kloter (6 jam), maka kebutuhan 

lahan parkir untuk tiap kloter (6 jam) adalah : 

= (Kebutuhan Parkir Pengunjung / 2) + kebutuhan 

Parkir Pengelola 

= (31.096 m2 / 2) + 1.416 m2 
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= 15.548 m2 + 1.416 m2 

= 16.964 m2 

Perhitungan Total Luas Bangunan dan Luas Lahan 

 Regulasi Pemerintah 

− KDB : 40% 

− KLB : 1,6 – 4 lantai 

− RTH : 30% 

 Kebutuhan Ruang Terprogram 

= 21.167,76 m2 x 10% 

= 23.284,536 m2 

 Kebutuhan Luas Lantai Dasar 

= KDB 30% x Luas Kebutuhan Tapak 

= 30% x 23.284,536 m2 

= 9.313,8144 m2 

 Area Outdoor 

= 2.098,8 m2 + 16.964 m2 

= 19.062,8 m2 

 Ruang Terbuka Hijau 

= 30% x Kebutuhan Ruang Total 

= 30% x (19.062,8 m2 + 23.284,536 m2) 

= 30% x 42.347,336 m2 

= 12.704,2 m2 

 Total Luas Kebutuhan Lahan 
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= Ruang Terprogram + Area Outdoor + RTH 

= 23.284,536 + 19.062,8 + 12.704,2 

= 55.051,536 m2 (pembulatan keatas) 

= 55.052 m2 / 5,5 Ha 

 

4.3.2. Program Sistem Struktur dan Pelingkup 

a. Sistem Struktur 

a.1 Sistem Struktur Bawah 

 Sistem struktur bawah yang akan digunakan 

pada proyek adalah pondasi batu kali, pondasi 

footplat, pondasi tiang pancang, dan retraining wall 

– diaphragma wall. Untuk pondasi batu kali, akan 

digunakan pada bagian bangunan yang hanya 

memiliki 1 lantai. Pondasi footplat akan digunakan 

pada bangunan yang memiliki 2 – 3 lantai. Pondasi 

tiang pancang akan digunakan untuk bangunan 

yang memiliki sistem struktur bentang lebar. Untuk 

basement, akan menggunakan retaining wall – 

diaphragma wallyang berfungsi sebagai dinding 

basement dan penahan tanah. 

a.2 Sistem Struktur Tengah 

 Sistem struktur tengah yang akan digunakan 

adalah rangka beton dan slab / plat lantai. Rangka 



242 
 

beton yang dipilih adalah kolom dan balok dengan 

material beton. Slab / plat lantai yang di pakai 

adalah konvensional slab dan flat slab. 

a.3 Sistem Struktur Atas 

 Sistem struktur atas yang akan digunakan 

pada proyek adalah konstruksi atap dak, konstruksi 

atap baja ringan, dan konstruksi atap bentang 

lebar. Pada konstruksi atap bentang lebar, yang 

dipilih adalah space frame dan space truss. 

b. Sistem Enclosure 

b.1 Penutup Lantai 

 Penutup lantai yang akan digunakan pada 

proyek Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara di 

Semarang adalah penutup lantai keramik, penutup 

lantai parquet, dan penutup lantai plester / beton. 

b.2 Dinding 

 Dinding yang yang akan digunakan sebagai 

pelingkup bangunan pada proyek Pusat 

Kebudayaan Jawa Pesisir Utara di Semarang 

adalah dinding batu bata, dinding bata ringan, 

dinding batu alam, dinding partisi, dinding beton, 

dan curtain wall. 

b.3 Plafond 
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 Penutup plafond yang digunakan pada proyek 

Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara di 

Semarang adalah penutup plafond calsiboard dan 

penutup plafong gypsum. 

b.4 Penutup Atap 

 Penutup atap yang digunakan pada proyek 

Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara adalah 

penutup atap genteng, penutup atap sirap, dan 

penutup atap kalzip. 

 

4.3.3. Program Sistem Utilitas 

 Pencahayaan Alami tidak hanya memaksimalkan pada 

bukaan di jendela saja, namun juga pada penggunaan 

tempered glass. Sedangkan pencahaayaan buatan 

menggunakan pemrainan lampu, seperti wall washer, down 

light, spot light, dan track light khususnya untuk penggunaan 

lampu pada duang edukasi, pementasan, pengenalan, dan 

pelestarian. 

 Penghawaan alami menggunakan sistem cross 

ventilation. Sedangkan pada penghawaan buatan akan 

memakai ac sentral dan ac split 
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 Sistem pemadam kebakaran akan menggunakan 

detektor peringatan dini, hidran, dan sprinkler untuk menjaga 

keamanan bangun dalam bidang kebakaran. 

 Sistem penangkal petir pada bangunan digunakan untuk 

menghindari terjadinya konslet dan bahaya lain yang 

ditimbulkan oleh sambaran petir. 

4.3.4. Program Fokus Kajian 

  Fokus kajian yang diangkat pada Pusat Kebudayaan 

Jawa Pesisir Utara adalah “Representasi Jawa Pesisir Utara  

pada Desain”. “Rumah Panggung” dan “Elemen Air” dipilih 

sebagai wujud representasi dari Arsitektur Regional dan 

kondisi Geografis dari Jawa Pesisir Utara. 

 Elemen air adalah elemen yang paling mendominasi 

keadaan Geografis Jawa Pesisir Utara yang sebagian besar 

adalah pantai dan laut. Elemen air ini akan di tuangkan pada 

desain dalam bentuk kolam – kolam yang akan mengelilingi 

masa bangunan sehingga dapat memberikan kesan “pesisir” 

pada komplek bangunan.  

4.3.5. Program Skenario Tapak 

 Tapak yang terpilih dari skoring tapak yang sudah 

dilakukan adalah tapak 2. Lokasi alternatif tapak 2 terletak di 

sebelah gedung Kelurahan Mangkang Kulon. Tapak ini 
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terletak tepat di pinggir Jalan Raya Pantura. Tapak ini memiliki 

luas sekitar 5,7 hektar.  

 

 

Gambar 4.1 Letak Tapak 2 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
 

 Aksesbilits Tapak 

 Aksesbilitas yang diambil menuju tapak adalah 

aksesbilitas dari 2 moda transportasi yang terdekat 

dengan BWK X yaitu Bandara Ahmad Yani sebagai 

moda transportasi udara, dan Terminal Mangkang 

sebagai moda transportasi darat. 

 Aksesbilitas menuju tapak dari bandara Ahmad 

Yani adalah  sekitar 29 menit  
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Gambar 4.2 Aksesbilitas Tapak 2 (1) 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
 

 Sedangkan dari tempat wisata terdekat yaitu 

Kebun Binatang Mangkang dan Terminal Magkang 

adalah 4 menit. 

 

 

Gambar 4.3 Aksesbilitas Tapak 2 (2) 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
 

 Potensi dan Kendala Lokasi 

 Potensi yang ada pada alternatif tapak 2 adalah 

letaknya yang ada dipinggi jalan besar langsung 

menguntungkan untuk dapat menarik perhatian 
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wisatawan. Luasan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan ruang. Terdapat puskesmas, perpustakaan, 

dan kantor kelurahan di dekat tapak jika memang 

diperlukan. 

 

 

Gambar 4.4Kelurahan Mangkan Kulon 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
 

 Kendala dari Alternatif Tapak 2 adalah dibagian 

belakang tapak terdapat jalur kereta api yang dimana 

mempunyai gari ssepadan rel kereta 15 m seperti di atur 

pada RDTRK BWK X. Se bagian belakang tapak juga 

terdapat kuburan yang dapat memberikan kesan angker. 

Walaupun di pinggir jalan besar adalah potensi, namun 

uga haru smemikirkan akan adanya kemacetan karna 

tepat dipinggir jalan. 
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