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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

Desain eksterior dari bangunan pabrik furniture kayu di Palangkaraya ini 

akan tetap mengikut standard dan ketentuan dari sebuah bangunan pabrik. 

Dengan begitu maka identitas bangunan dapat tergambar dengan jelas dari 

bentuknya. Dari bentuknya yang menjadi identitas, pabrik ini dapat dengan 

udah dikenali oleh masyarakat. 

Sesuai dengan tujuan dari pabrik furniture kayu di Palangkaraya ini yaitu 

menciptakan desain pabrik yang ramah dan selaras dengan lingkungan 

sehingga akan diterapkan konsep desain Industrial Green Building. Dengan 

konsep tersebut, maka akan dihasilkan bangunan pabrik yang hemat energi 

sehingga berperan dalam mengurangi tingkat pemanasan global dunia. 

Pemanasan global telah menjadi issue serius di dunia yang harus segera 

ditangani.  

Selain itu pada pabrik furniture ini juga mengutamakan pengaturan alur 

proses produksi agar kegiatan produksi pada pabrik dapat berjalan secara 

efektif dan efisien untuk menghasilkan keuntungan yang besar dan 

meminimalkan pengeluaran biaya produksi. Hal ini juga berkaitan dengan 

fungsi bangunan industri yang mengutamakan segi fungsionalnya. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Dari segi aspek fungsi, fungsi utama dalam perogram perancangan 

arsitektur pabrik furniture kayu ini adalah merancang dan membuat sebuah 

pabrik furniture kayu dengan desain yang ramah lingkungan dan pola 

kegiatan produksi yang efektif dan efisien. Pabrik furniture merupakan 
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sebuah bangunan dengan perlengkapan mesin di dalamnya tempat 

memproduksi furniture berbahan kayu dalam jumlah yang besar untuk 

diperdagangkan kembali. Oleh karena itu dalam pabrik, hal utama yang 

perlu diperhatikan adalah pengoptimalan kegiatan produksi dan akan 

mengikuti standard bangunan industri yang telah ditentukan oleh 

pemerintah.  

4.1.3 Aspek Teknologi 

Pada pabrik ini juga akan menerapkan beberapa teknologi sebagai satu 

kesatuan sistem bangunannya. Penerapan teknologi ini sebagai salah satu 

upaya pendukung penerapan desain pabrik yang ramah dan selaras dengan 

lingkungan. Beberapa teknologi yang akan diterapkan berkaitan dengan 

penggunaan energi yaitu penggunaan sel surya dan pemanenan air hujan. 

Penggunaan sel surya akan memanfaatkan tenaga alami matahari untuk 

diubah menjadi arus listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik operasional 

perusahaan. Dengan adanya panel surya ini maka kebutuhan listrik yang 

berasal dari PLN yang menggunakan bahan bakar fossil dapat dikurangi 

sehingga juga membantu mengurangi tingkat pemanasan dan pencemaran 

lingkungan. Selain itu juga akan diterapkan penggunaan teknlogoi 

penampungan air hujan untuk diolah kembali sehingga dapat membantu 

mencukupi kebutuhan air bersih pada pabrik ini. Dengan adanya sistem ini 

diharapkan dapat menghemat penggunaan air tanah dan air yang berasal 

dari PDAM sehingga mengurangi biaya operasional pabrik. 
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4.2 Tujuan , Faktor Penentu, dan Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan ini adalah menciptakan sebuah pabrik furniture 

yang dapat mewadahi kegiatan produksi furniture berbahan kayu dengan 

kualitas tinggi untuk dijual pada pasar ekspor maupun lokal dengan desain 

yang ramah lingkungan. Beberapa tujuan dari perancangan ini adalah: 

- Meningkatkan potensi industry furniture terutama untuk potensi hutan 

produksi Provinsi Kalimantan Tengah 

- Membantu mendukung program pemerintah untuk peningkatan industry 

furniture di Indonesia untuk bidang ekspor dan pengembangan industri 

di luar Pulau Jawa 

- Menciptakan wadah untuk mengolah hasil potensi hutan di Kalimantan 

Tengah yang masih sering dijual dalam bentuk bahan mentah 

- Membantu meningkatkan penghasilan pajak dan devisa negara dengan 

meningkatkan ekspor barang ke berbagai negara terutama produk 

furniture kayu yang memiliki banyak peminat di mancanegara 

- Menciptakan lahan pekerjaan terutama bagi masyarakat sekitar dan 

berperan membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran di 

Indonesia. 

- Menciptakan pabrik industry yang efektif dan efisien namun tetap 

memiliki desain yang ramah lingkungan serta berkontribusi untuk 

membantu mengurangi kerusakan lingkungan 
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4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Dalam perancangan pabrik furniture kayu ini terdapat beberapa faktor yang 

menentukan perancangan. Beberapa faktor yang menentukan tersebut 

adalah: 

- Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi dalam perancangan pabrik 

furniture ini. Dalam pembangunannya perlu diperhatikan apakah kondisi 

lingkungan sudah sesuai untuk pembangunan pabrik yang juga akan 

berkaitan dengan desain dan material yang akan digunakan. Selain itu 

keberadaan pabrik ini sebisa mungkin tidak mengganggu atau merusak 

keadaan di lingkungan sekitarnya. 

- Faktor Peraturan 

Pembangunan pabrik furniture ini juga harus memperhatikan peraturan-

peraturan dan standard yang berlaku untuk bangunan industri berkaitan 

dengan keamanan dan fungsi bangunan. Selain itu juga perlu 

diperhatikan peraturan yang terdapat pada daerah tempat pabrik ini 

akan dibangunyaitu pada Kota Palangkaraya berkaitan dengan 

KDB,KLB, dan GSB serta peraturan daerah lainnya. 

- Faktor Tema Perancangan 

Perlu diperhatikan juga tema perancangan yang telah dipilih dalam 

proyek pabrik furniture kayu ini. Selanjutnya dalam proses perancangan 

harus mengacu kepada kesesuaian desain proyek dengan tema yang 

telah dipilih. Selain dengan penekanan tema desain dapat menjadi ciri 

khas dari bangunan tersebut. 
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- Faktor Persyaratan Ruang 

Masing-masing kegiatan yang diwadahi dalam ruang akan memiliki 

kebutuhan dan persyaratan ruang yang berbeda. Hal ini tentu juga 

menjadi salah satu faktor yang menentukan proses perancangan untuk 

menghasilkan desain ruang yang tepat sesuai dengan kegiatan yang 

diwadahi sehingga pengguna ruang menjadi nyaman dan kegiatan 

dapat berjalan dengan maksimal. 

- Aktivitas Pelaku dan Jadwal Operasional 

Pola aktivitas pelaku dan jadwal operasional menjadi salah satu faktor 

penentu perancangan. Pola aktivitas pelaku akan berkaitan dengan 

susunan dan hubungan pola ruang yang terbentuk. Selain itu jadwal 

operasional akan mempengaruhi efektifitas penataan ruang untuk 

menghasilkan pola kegiatan yang efisien. 

- Kondisi, Potensi, dan Kendala Tapak 

Dalam perancangan bangunan juga harus memperhatikan keadaan dna 

lingkungan sekitar. Keadaan lingkungan yang berbeda membutuhkan 

respon yang berbeda untuk menghasilkan desain bangunan yang tepat 

dan nyaman. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

Pada proyek pabrik furniture ini ada beberapa faktor persyaratan 

perancangan yaitu persyaratan desain arsitektural, bangunan, dan 

lingkungan berkaitan dengan ketentuan dan peraturan bangunan yang 

berlaku. 
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4.2.3.1 Persyaratan Arsitektural 

- Penataan ruang harus disesuaikan dengan hubungan ruang satu 

dengan yang lain terutama kegiatan produksi pada pabrik yang telah 

memiliki alur tertentu yang harus dipenuhi agar kegiatan produksi 

pada pabrik ini dapat berjalan secara efektif dan efisien 

- Pentingnya untuk memperhatikan setiap fungsi ruang yang 

berbeda yang tentu memiliki kebutuhan dan persyaratan yang 

berbeda untuk mencegah adanya kesalahan desain dan ruang 

dapat berfungsi dengan maksimal 

- Tata bentuk dari ruang akan menyesuaikan dengan fungsi ruangan 

dan kegiatan yang diwadahi karena pada bangunan industry, nilai 

yang diutamakan adalah nilai fungsionalnya. Selain itu tata 

bangunan akan tetap memperhatikan keadaan lingkungan 

sekitarnya tanpa mengurangi nilai fungsinya.  

4.2.3.2 Persyaratan Bangunan 

- Pemilihan struktur bangunan harus kuat dan kokoh untuk menahan 

beban bangunan dan mesin-mesin termasuk kendaraan berat yang 

sering bersirkulasi pada kawasan pabrik ini 

- Sistem struktur dan sistem konstruksi yang digunakan harus 

memenuhi standard dan ketentuan yang berlaku termasuk 

kelayakan, keamanan, dan keselamatan 

 - Penggunaan dan pemilihan material harus disesuaikan standard 

dan peraturan namun tetap memperhatikan keadaan lingkungan 

sekitar sehingga kualitas dan daya tahan bangunan dapat 

dimaksimalkan. 
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- Sistem utilitas yang terdapat pada bangunan akan mengacu 

kepada standard –standard yang telah ditentukan sesuai dengan 

kebutuhan dan harus dapat mengakomodasi kebutuhan bangunan. 

4.2.3.3 Persyaratan Lingkungan 

-  Penggunaan lahan dan lingkungan yang digunakan untuk proyek 

harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di 

daerah tersebut berkaitan dengan fungsi dan tepat guna lahan. 

- Sebaiknya berada pada lokasi yang strategis untuk bangunan 

industry terutama untuk jalur pendistribusian bahan baku dan 

barang hasil produksi. Kendaraan industry harus dapat mencapai 

lokasi dan juga relative dekat dengan pusat kota, sarana 

transportasi umum, Bandar udara, dan pelabuhan. 

- Tersedainya jaringan utilitas pada area tapak seperti air bersih, 

listrik, dan telekomunikasi 

- Sebaiknya lokasi berada jauh dari permukiman warga sehingga 

tidak mengganggu dengan kebisingan dan polusi dari kegiatan 

pabrik 

- Sebaiknya sudah memiliki aksesbilitas yang baik untuk kendaraan 

maupun pejalan kaki dan mudah dijangkau. 

4.3 Program Arsitektur Pabrik Furniture Kayu 

4.3.1 Program Kegiatan 

FASILITAS UTAMA 

NO. RUANG 
KEBUTUHAN 

LUAS (M²) 
TOTAL 

1 Ruang Unloading & Stacking 1.008 
22.844,1 

2 Ruang Kiln Dry 3.472 
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3 Raw Material Cutting 4.200 

4 Area Moulding 480 

5 Area Processing 2.316 

6 Area Brush / Sander & Sortir  1.523 

7 Area Finishing / Coating 4.295,5 

8 Area Assembling 355,6 

9 Area Packing 2.460 

10 Area Loading 250 

11 Area Workshop 234 

  SIRKULASI 20% 27.412,8 

FASILITAS PENGELOLA 

1 Ruang Direktur Utama 17.622 

728.56 

2 Ruang Direktur Divisi 92.796 

3 Ruang Manajer Divisi 42.504 

4 Ruang Staf Pembukuan 29.25 

5 Ruang Staf Ketenagakerjaan 16.92 

6 Ruang Staf Marketing 16.92 

7 Ruang Staf PPIC 29.4 

8 Ruang Staf Quality Control 36.3 

9 Ruang Staf R&D 24.3 

10 Ruang Staf Ekspor 19.29 

11 Ruang Rapat 54.6 

12 Ruang Arsip 18 

13 Reseptionist 8 

14 Ruang Tamu 9.9 

15 Showroom 201.64 

16 Pantry 11.34 

17 Toilet Pria 54 

18 Toilet Wanita 34.8 

19 Janitor 3.6 

20. Ruang Desain 24.3 

  SIRKULASI 200% 2.185,68 

FASILITAS PENDUKUNG 

1 Parkir Truk Container 240 

2.563,9 
2 Parkir Karyawan  1583 

3 Parkir Tamu 76,875 

4 Penampungan Limbah  150 
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5 Pembakaran Limbah 64 

6 Area Dust Collector 450 

  SIRKULASI 30% 3.333,07 

FASILITAS PENUNJANG 

1 Ruang Ganti Karyawan Pria 37.5 

5899.03 

2 
Ruang Ganti Karyawan 
Wanita 

37.5 

3 Ruang Loker Pria 90 

4 Ruang Loker Wanita 45 

5 Toilet Pria 72.84 

6 Toilet Wanita 77.4 

7 Kantin 200 

8 Ruang P3K 38.79 

9 
Gudang Warehouse Bahan 
Mentah 

4200 

10 
Gudang Warehouse Barang 
Jadi 

600 

11 Gudang Aksesoris 500 

  SIRKULASI 20% 7078,84 

FASILITAS SERVIS 

1 Ruang Security 32 

259.58 

2 Ruang CCTV 6.24 

3 Ruang Genset 44 

4 Ruang Panel 44 

5 Pantry 11.34 

6 Ruang Ibadah 70 

7 Ruang Pompa 44 

  SIRKULASI 10% 285.54 

  TOTAL LUAS RUANGAN 40.886 

  LUAS BANGUNAN (+100%) 81.772 

 

Perhitungan Luas Lahan : 

Diketahui pada Kecamatan Jekan Raya untuk ketentuan bangunan 

industri KDB sebesar 30% dan KLB sebesar 0.6 dengan ketinggian 

bangunan maksimal 2 lantai. 
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Luas Lahan = Luas Total Bangunan : KLB 

= 81.772 : 0.6 

= 136.286,67 m2  dibulatkan menjadi 136.287 m2 

Luas Lantai Dasar = Luas Lahan x KDB 

= 136.287 m2 x 30% 

= 40.886 m2 

Luas Open Space = Luas Lahan – Luas Lantai Dasar 

= 136.287 m2– 40.886 m2 

= 95.401 m2 

4.3.2 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

1. Sistem Struktur 

Pada pabrik ini akan digunakan sistem struktur rangka karena sistem 

struktur rangka dinilai paling mudah untuk diterapkan serta ekonomis. 

Untuk bangunan penunjang seperti kantor pengelola akan digunakan 

sistem rangka beton bertulang dengan bahan beton UHS yang lebih 

ramah lingkungan. Sedangkan untuk bangunan pabrik akan digunakan 

sistem rangka baja konvensional agar dapat mengakomodasi kebutuhan 

ruang yang bebas kolom. 

2. Pondasi 

Pondasi bangunan pada pabrik dan bangunan penunjang lainnya ini 

akan menggunakan pondasi pancang dikarenakan jenis lahan yang ada 

pada lokasi tapak merupakan jenis lahan gambut. Sedangkan pondasi 

batu belah akan digunakan sebagai perkuatan untuk menopang dinding 

bangunan. 

3.Pelat Lantai 
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Pelat lantai yang akan digunakan merupakan pelat lantai beton 

dikarenakan pelat lantai ini kuat untuk menahan beban berat terutama 

pada area pabrik yang memiliki mesin dan kegiatan yang menghasilkan 

beban yang berat. Pelat lantai pada area pabrik akan diperkuat dengan 

adanya rib atau balok-balok untuk memperkuat lantai yang digunakan 

untuk menopang mesin dan kegiatan produksi. 

4. Penutup Lantai 

Pada proyek ini, untuk area pabrik maka akan digunakan floor hardener 

dengan finishing menggunakan epoxy. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperkuat struktur plat lantai terhadap gesekan dan beban berat serta 

finishing lantai epoxy agar lantai terlihat lebih bersih, tahan terhadap debu 

dan kotoran, serta mudah dibersihkan. Sedangkan untuk bangunan kantor 

operasional, penutup lantai yang digunakan adalah keramik karena mudah 

dibersihkan dan mudah pemasangannya. Khusus untuk bagian showroom 

akan digunakan lantai parquet kayu untuk mempertegas kesan kayu dan 

memberikan suasana hangat dan nyaman pada ruang. 

5. Dinding 

Pada proyek ini, untuk bangunan kantor maka akan digunakan dinding bata 

merah karean pemasangannya yang mudah, serta mudah ditemukan di 

semua daerah, juga sifatnya yang tahan panas dan api. Sedangkan untuk 

area pabrik maka akan digunakan bata ringan karean ukurannya yang lebih 

besar sehingga mempercepat proses pemasangan dinding. Selain itu juga 

akan digunakan dinding kaca pada beberapa bagian bangunan yang 

berguna untuk emnambah kesan ruang yang mengalir juga berguna untuk 

memasukkan pencahayaan alami dalam ruang, 
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6. Atap 

Untuk atap area pabrik dan kantor operasional akan menggunakan rangka 

baja. Hal ini disebabkan baja memiliki kekuatan yang besar serta tidak 

mudah lapuk atau dimakan rayap. Selain itu baja juga dapat 

mengakomodasi kebutuhan bentang yang lebar dari atap pabrik furniture 

7. Penutup Atap 

Penutup atap yang akan digunakan untuk area pabrik adalah penutup atap 

berbahan eter dan solar tuff. Penutup atap solar tuff berguna untuk 

memasukkan pencahayaan alami dari atap-atap pabrik sebagai 

penerangan alami pada siang hari. Sedangkan penutup atap eter cocok 

digunakan untuk bangunan dengan bentang yang lebar seperti bangunan 

industri dan tidak mengandung asbes sehingga aman bagi kesehatan 

penghuni. Sedangkan untk bagian bangunan kantor pengelola akan 

digunakan atap berbahan ondulline yang ramah lingkungan sesuai dengan 

konsep green building yang diterapkan. 

4.3.3 Program Sistem Utilitas 

 Limbah hasil produksi berupa limbah potongan kayu akan digunakan 

kembali sebagai bahan bakar mesin steam, sedangkan limbah yang 

berbentuk serbuk kayu dan debu kayu akan dijual kepada pihak ketiga 

sebagai bahan pembuatan bahan bakar batu bata , dll. Limbah kimia 

akan diencerkan menggunakan air sehingga memiliki konsentrasi 

kandungan rendah untuk kemudian dapat dilepaskan ke udara serta 

meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya sehingga 

meminimalkan limbah kimia. 
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 Air bersih berasal dari PDAM Kota Palangkaraya yang ditunjang dengan 

penerapan teknologi rain water harvesting serta pembuatan sumur 

artetis untuk memenuhi kebutuhan air dari bangunan dan menghemat 

penggunaan air dari PDAM. 

 Jaringan listrik berasal dari PLN yang akan dialirkan masuk ke dalam 

area tapak dan bangunan. Sumber listrik juga ditunjang dengan 

penerapan teknologi panel surya untuk menghemat listrik berbahan 

bakar fosil serta memanfaatkan potensi energi alami yang diolah 

menjadi energi listrik. 

 Jaringan telekomunikasi akan berasal dari perusahaan telkom dan 

menerapkan sistem jaringan tertutup PABX khusus untuk komunikasi 

internal area perusahaan dan kantor. 

 Sistem penanganan kebakaran secara aktif dan pasif yaitu penggunaan 

bahan bangunan yang tahan api, peletakkan peta dan pintu darurat, 

peletakkan fire alarm dan sprinkler, pemasangan APAR, pemasangan 

foam fire suppression dan fire extinguish ball untuk memadamkan dan 

mencegah meluasnya bahaya kebakaran pada area pabrik yang 

didominasi mesin listrik dan bahan kimia. 

 Penangkar petir digunakan pada beberapa titik di  atap bangunan dan 

jenis yang digunakan adalah ppenangkal petir Thomas. 

 Sistem pencahayaan akan menerapkan pencahayaan alami pada siang 

hari melalui bukaan-bukaan pada bangunan serta penerapan lampu 

LED yang hemat energi sebagai sistem pencahayaan buatan penunjang 

bangunan. 
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 Sistem penghawaan pada proyek ini menerapkan sistem penghawaan 

alami dan buatan. Sistem penghawaan alami akan dimasukkan melalui 

bukaan-bukaan pada dinding bangunan. Sedangkan pada area kantor 

operasional akan diterapkan sistem AC split jenis inverter yang hermat 

energi. Pada area pabrik akan dipasang beberapa jenis sistem 

penghawaan seperti exhaust fan, blower, turbine ventilator, dan 

kompressor. 

 

4.3.4 Program Lokasi dan Tapak 

Lokasi Tapak berada di Jalan Raya Tjilik Riwut yang merupakan Jalan 

Provinsi Kota palangkaraya, Kalimantan Tengah. 

Batas- batas Tapak : 

Utara   : Jalan Raya Tjilik Riwut ( Jalan Trans Kalimantan), 

Lahan Kosong 

Barat  : Gift Shop Kerajinan Rotan, Lahan Kosong 

Selatan   : Lahan Kosong 

Timur   : Lahan Kosong 
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Gambar 4. 1 Batas Tapak Kecamatan Jekan Raya 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Lokasi Tapak ini dinilai strategis karena : 

1. Merupakan daerah yang dapat digunakan sebagai peruntukkan fungsi 

industri 

2. Letaknya yang dilalui oleh jalan raya provinsi yang menjamin 

tersedianya akses memadai untuk pengangkutan bahan baku dan 

barang hasil produksi 

3. Letaknya di Palangkaraya yang dekat dekan bandar udara, pelabuhan, 

pusat kota serta hutan produksi. 

4. Lokasi area tapak cenderung jauh dari permukiman warga dan 

mayoritas masih ebrupa lahan kosong dengan topografi daerah yang 

datar. Jenis lahan merupakan lahan gambut. 
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Untuk area hijau pada tapak direncanakan akan digunakan beberapa 

tanaman yang dapat bersifat sebagai peneduh dan sekaligus penyerap 

polusi dan CO2 pada area tapak. Beberapa tanaman yang akan digunakan 

yaitu : 

NO JENIS POHON DAYA SERAP 

CO2 (kg/th) 

GAMBAR 

1 Pohon Cassia (Peneduh) 5.295,47  

2 Pohon Mahoni (Peneduh) 295,73  

 

3 Bunga Lafender (semak) -  

 

4 Rumput Gajah mini 

(rumput) 

-  

 

 

Tabel 4. 1 Tanaman Peneduh Tapak 

Sumber : Analisa Pribadi 

 


