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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN ARSITEKTUR 

3.1 Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1 Studi Aktivitas 

A. Pengelompokkan Kegiatan 

Tabel 2 : Kelompok Kegiatan Utama Produksi Film 
KELOMPOK KEGIATAN UTAMA PRODUKSI FILM 

Kategorisa

si 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiata

n 

Developm

ent Film 

Penyerahan 

proposal dan 

naskah film 

• Penulis 

naskah 

• Tim produksi 

• Sutradara 

• Kantor 

direksi 

produksi 

• Ruang 

rapat 

 

Privat 

Pembuatan 

alur cerita film 
• Penulis 

naskah 

• Script 

supervisor 

• Kantor 

direksi 

produksi 

• Ruang 

rapat 

 

Privat 

Membahas 

hasil scipt film 
• Penulis 

naskah 

• Script 

supervisor 

• Tim produksi 

• Sutradara 

• Kantor 

direksi 

produksi 

• Ruang 

rapat 

 

Privat 
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Kontrak 

kesepakatan 

film 

• Penulis 

naskah 

• Tim produksi 

• Sutradara 

• Kantor 

direksi 

produksi 

• Ruang 

rapat 

 

Privat 

     

Pra-

produksi 

Film 

Pembuatan 

konsep film 
• Penulis 

naskah 

• Tim produksi 

• Sutradara 

• Art director 

• Ilustrator 

• Set Designer 

• Casting 

coordinator 

• Manager 

lokasi 

• Workshop 

• Ruang 

rapat 

• Ruang 

direksi 

produksi 

Privat 

 Briefing 

Penyusunan 

jadwal syuting 

• Tim produksi 

• Sutradara 

• Manager 

lokasi 

• Art director 

• Set designer 

• Casting 

coordinator 

• Ruang 

Rapat 

• Ruang 

serbaguna 

Semi 

Privat 

 Briefing 

pembagian 

tugas kru film 

• Tim produksi 

• Sutradara 

• Art director 

• Casting 

• Ruang 

Rapat 

• Ruang 

erbaguna 

Semi 

Privat 
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coordinator • Ruang 

Workshop 

• Gedung 

Soundstag

e 

 Pemilihan 

lokasi 
• Tim produksi 

• Sutradara 

• Manager 

lokasi 

• Ruang 

Rapat 

Privat 

 Casting 

pemain film 
• Tim produksi 

• Sutradara 

• Casting 

coordinator 

• Stunt 

coordinator 

• Ruang 

Serbaguna 

• Gedung 

Soundstag

e 

Semi 

Privat 

 Pembuatan 

set produksi 
• Tim produksi 

• Sutradara 

• Art director 

• Tim set 

designer 

• Tim properti 

• Tim costume 

department 

• Tim special 

effects 

• Greensman 

• Workshop 

• Gedung 

Soundstag

e 

• Area 

Backlot 

Privat 

 Pelatihan 

Koreografi 
• Sutradara 

• Choreograph

er coordinator 

• Sound 

• Workshop 

• Gedung 

Soundstag

e 

Semi 

Privat 
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designer • Area 

Backlot 

 Peyediaan 

alat - alat 
• Tim kamera 

• Tim 

production 

Sound 

• Tim Grip 

• Electrical 

• Gudang  

• Workshop 

Privat 

     

Produksi 

Film 

Mempersiapk

an set dan 

peralatan 

• Tim produksi 

• Sutradara 

• Manager 

lokasi 

• Art director 

• Tim set 

designer 

• Greensman 

• Tim properti 

• Tim costume 

department 

• Tim special 

effects 

• Tim kamera 

• Tim 

production 

Sound 

• Tim Grip 

• Electrical 

• Workshop 

• Backlot 

• Soundsta

ge 

Privat 

 Melakukan 

proses syuting 

• Tim produksi 

• Sutradara 

• Backlot 

• Soundsta

Privat 
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• Manager 

lokasi 

• Art director 

• Tim set 

designer 

• Tim properti 

• Tim costume 

department 

• Tim special 

effects 

• Tim kamera 

• Tim 

production 

Sound 

• Stunt 

coordinator 

• Choreograph

er coordinator 

• Aktor dan 

aktris 

• Sound 

designer 

• Tim Grip 

• Electrical 

ge 

     

Post-

produksi 

Editing offline 

visual 
• Tim produksi 

• Sutradara 

• Tim kamera 

• Film Editor 

• Negative 

• Ruang 

editing 

offline 

Privat 
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cutter 

 Editing online 

visual 
• Tim produksi 

• Sutradara 

• Tim kamera 

• Film Editor 

• Colorist 

• Ruang 

Editing 

Online 

Privat 

 Editing visual 

effects 
• Tim produksi 

• Sutradara 

• Tim kamera 

• Film Editor 

• Tim Special 

effects editor 

• Ruang 

Visual 

effects 

Privat 

 Audio music 

scoring 

• Tim produksi 

• Sutradara 

• Tim kamera 

• Film Editor 

• Sound 

designer 

• Sound/music 

editor 

• Ruang 

Scoring 

Privat 

 Audio foley • Film Editor 

• Sound/music 

editor 

• Foley artist 

• Ruang 

Foley 

Privat 

 Audio 

Dubbing 
• Tim produksi 

• Sutradara 

• Film Editor 

• Sound/music 

editor 

• Ruang 

audio 

dubbing 

studio 

Privat 
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• Aktor dan 

aktris 

• Choreograper 

coordinator 

 Composting 

dan Sound 

editing 

• Tim produksi 

• Sutradara 

• Film Editor 

• Sound/music 

editor 

• Ruang 

compostin

g 

Privat 

 Re-recording 

dan screening 
• Tim produksi 

• Sutradara 

• Penulis 

naskah 

• Film Editor 

• Sound/music 

editor 

• Ruang 

mixing 

• Ruang 

Screening 

Privat 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 3 : Kelompok kegiatan Pengelola 
KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLAAN 

Kategorisasi 

kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

Direksi dan 

Manajemen 

Menerima 

tamu 
• Direktur 

• Manager 

• Ruang Kantor 

utama 

• Ruang kerja 

• Ruang Rapat 

• Ruang 

• Arsip 

Privat 

mengatur 

staf 

bekerja 

Sekertariat Membuat 

laporan 
• Sekertari

s 

• Ruang Kerja 

• Ruang Arsip 

Privat 

Mengolah 
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data masuk 

dan keluar 

Menyimpan 

berkas 

     

Administrasi Mengurus 

laporan 

keuangan 

• Bendarah

a 

• Ruang Kerja 

• Ruang Arsip 

• Ruang Rapat 

• Gudang 

Semi 

Privat 

 Mengelola 

data 

 • Ruang Kerja 

• Ruang Arsip 

 

 

 Mengatur 

pengeluaran 

dan 

pemasukan 

 • Ruang Kerja 

• Ruang Arsip 

 

 

 Menyimpan 

data 

 • Ruang Arsip 

 

 

     

Operasional 

fasilitas 

Melakukan 

maintenance 

 

• Teknisi 

• pengawa

s 

lapangan 

• Backlot 

• Soundstage 

• Ruang AHU 

• Ruang MEE 

• Ruang genset 

• Gudang 

• Workshop 

Privat 

 Perawatan 

properti 

   

 Pengawasan 

peralatan 
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dan properti 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

B. Pola Aktivitas 

i. Kegiatan pra-produksi 

 

Gambar 41: Skema Kegiatan Pra - Produksi 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

ii. Kegiatan produksi 

 

Gambar 42 : Skema Kegiatan Produksi 
Sumber : Analisa Pribadi 2018 
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iii. Kegiatan post-produksi 

 

Gambar 43 : Skema Kegiatan Post – Produksi 
Sumber :  Analisa Pribadi, 2018 

3.1.2 Studi Fasilitas 

A. Perfomance Data 

Kebutuhan ruang berdasarkan analisis perilaku dan aktivitas pelaku 

di dalam bangunan industri studio perfilman : 
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Tabel 4 : Perfomance data Backlot 
Space Function Nett Area Occupancy 

Backlot Tempat 
melakukan 
kegiatan 
syuting film di 
area outdoor 

Luasan 
sebesar 
10000 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yan 
beraktifitas 
 ± 5000 
orang 

• Production team 
• Directing team 
• Cast 
• Art Department 
• Camera 
• Production Sound 

team 
• Grip team 
• Electrical team 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material baja 

sebagai struktur 
bangunan 

• Penggunaan 
lampu LED 
spotlight 

• Melakukan 
proses syuting 

• Merakit set film 
 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan alami 

menggunakan sinar 
matahari. 

• Sirkulasi luas 20 % 
• Penghawaan alami. 
• Tingkat kebisingan 

maksimal 80 db 
Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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Tabel 5 : Perfomance data Soundstage A 
Space Function Nett Area Occupancy 

Soundstage A Tempat 
melakukan 
kegiatan 
syuting film di 
area Indoor 

Luasan 
sebesar 
2800 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yan 
beraktifitas 
 ± 1500 
orang 

• Production team 
• Directing team 
• Cast 
• Art Department 
• Camera 
• Production Sound 

team 
• Grip team 
• Electrical team 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material baja 

sebagai struktur 
bangunan 

• Penggunaan lampu 
LED spotlight 

• Menggunakan 
pelapis kedap suara 
(Broadsound). 

• Melakukan 
proses syuting 

• Merakit set film 
 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan 

buatan dengan 
menggunakan 
lampu direct lighting. 

• Sirkulasi luas 20% 
• Penghawaan buatan 

menggunakan AC 
sentral. 

• Ruangan harus 
kedap suara. 

• Pewarnaan material 
dinding berwarna 
hitam 

Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 6 : Perfomance data Soundstage B 
Space Function Nett Area Occupancy 

Soundstage B Tempat 
melakukan 
kegiatan 
syuting film di 
area Indoor 

Luasan 
sebesar 
1800 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yan 
beraktifitas 
 ± 1000 
orang 

• Production team 
• Directing team 
• Cast 
• Art Department 
• Camera 
• Production Sound 

team 
• Grip team 
• Electrical team 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material baja 

sebagai struktur 
bangunan 

• Penggunaan lampu 
LED spotlight 

• Menggunakan 
pelapis kedap suara 
(Broadsound). 

• Melakukan 
proses syuting 

• Merakit set film 
 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan 

buatan dengan 
menggunakan 
lampu direct lighting. 

• Sirkulasi luas 20% 
• Penghawaan buatan 

menggunakan AC 
sentral. 

• Ruangan harus 
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kedap suara. 
• Pewarnaan material 

dinding berwarna 
hitam 

Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

 

Tabel 7 : Perfomance data production control room 
Space Function Nett Area Occupancy 

Production 
control room 

Tempat untuk 
mengontrol AC 
dan Sound 
dan 
mengawasi 
ruang 
Soundstage 

Luasan 
sebesar 40 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 5 
orang 

• Production Sound 
Mixer 

• Teknisi AHU 
• Teknisi MEE 

Material Building Activity Critical Factors 
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• Material baja 
sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet atau 
keramik 

• Terdapat material 
kaca one way 

• Melakukan 
pengaturan 
control lampu 
pusat 

• Melakukan 
control AC 
sentral pada 
ruang 
Soundstage 

 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
LED, lamput TL 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

menggunakan AC 
split. 

• Ruangan harus kedap 
suara. 

Relationship Potential Design 

 
 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 8 : Perfomance data Green room 
Space Function Nett Area Occupancy 

Green room Ruang transisi 
untuk masuk 
kedalam gedung 
Soundstage 

Luasan 
sebesar 
18 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 
10 orang 

• Production team 
• Directing team 
• Cast 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton sebagai 

struktur bangunan 
• Material lantai 

menggunakan vinyl 
• Material lampu 

menggunakan lampu 
LED  

• Ruang tunggu 
pemain 

• Ruang transisi 
pemain 

 

• Kondisi area semi 
privat 

• Pencahayaan 
buatan dengan 
menggunakan 
lampu LED, 
lamput TL 

• Sirkulasi luas 
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15% 
• Penghawaan 

buatan 
menggunakan AC 
split. 

• Ruangan harus 
kedap suara 

Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 9 : Perfomance data Dressing room 
Space Function Nett Area Occupancy 

Dressing room Tempat make-
up dan tempat 
mengganti 
kostum 

Luasan 
sebesar 120 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 20 
orang 

• Cast 
 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet atau keramik 

• Material lampu 

• Melakukan 
kegiatan make- 
up dan hair 
dressing 

• Melakukan 
kegiatan 
mengganti 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
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menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

kostum untuk 
persiapan 
bermain film. 

• Penghawaan buatan 
menggunakan AC 
split. 

• Ruangan harus 
kedap suara. 

Relationship Potential Design 

  
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 10 : Perfomance data Workshop 
Space Function Nett Area Occupancy 

Workshop Tempat 
melakukan 
kegiatan 
pembuatan set 
sebuah film 

Luasan 
sebesar 
5000 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 
150 orang 

• Production team 
• Directing team 
• Art Department  
• Grip 
• Electrical 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material baja sebagai 

struktur bangunan 
bentang lebar 

• Material lantai 
menggunakan 
pelapis epoxy 

• Material lampu 
menggunakan jenis 
lampu spotlight 

• Melakukan 
kegiatan 
membuat set 
produksi 

• Melakukan 
kegiatan 
membuat 
properti 

• Melakukan 
kegiatan 
membuat special 
effects 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan 

buatan dengan 
menggunakan 
lampu berjenis 
spotlight 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan 

buatan 
menggunakan 
kipas angin  

Relationship Potential Design 



 97 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 11: Perfomance data Stock Unit 
Space Function Nett Area Occupancy 

Stock unit Tempat untuk 
menyimpan 
beberapa 
peralatan set, 
properti dan 
special effects 
yang masih 
dapat 
digunakan 
kembali 

Luasan 
sebesar 300 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 50 
orang 

• Production team 
• Directing team 
• Camera 
• Grip 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material 

bajasebagai 
struktur bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
pelapis epoxy 

• Material lampu 
menggunakan jenis 
lampu spotlight 

• Melakukan 
kegiatan 
penyimpanan 
barang – barang 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis spotlight 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan alami 

Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 12 : Perfomance data Equipment room 
Space Function Nett Area Occupancy 

Equipment 
room 

Tempat 
untuk 
menyimpan 
beberapa 
peralatan 
camera, grip 
Electrical, 
lampu, dan 
lain – lain 

Luasan 
sebesar 200 
m2 

dengan 
jumlah pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 50 
orang 

• Production team 
• Directing team 
• Cast 
• Camera 
• Grip 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material baja 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
pelapis epoxy 

• Material lampu 
menggunakan 
jenis lampu 
spotlight 

• Melakukan 
kegiatan 
penyimpanan 
dan mengambil 
peralatan 
camera, sound 
dan grip 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan menggunakan 
lampu berjenis spotlight 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan alami 

Relationship Potential Design 



 99 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 13 : Perfomance data Foley room 
Space Function Nett Area Occupancy 

Foley room Melakukan 
kegiatan 
perekaman 
suara 
background 
film 

Luasan 
sebesar 200 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 10 
orang 

• Production team 
• Directing team 
• Production Sound 
• Sound / music 

editorial team 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
bermacam – 
macam dan 

• Melakukan 
kegiatan 
perekaman 
background 
suara dalam film 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis spotlight 

• Sirkulasi luas 20% 
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berbagai jenis 
• Material lampu 

menggunakan 
jenis lampu 
spotlight 

• Menggunakan 
pelapis kedap 
suara 
(Broadsound). 

• Penghawaan buatan 
dengan ac berjenis 
split 

• Memiliki peredaman 
suara yang baik 

Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 14 : Perfomance data Scoring room 
Space Function Nett Area Occupancy 

Scoring room Tempat untuk 
melakukan 
penyetingan 
suara ketika 
melakukan 
perekaman 
suara 

Luasan 
sebesar 36 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 5 
orang 

• Sound / music 
editorial team 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet 

• Melakukan 
kegiatan 
penyetingan 
proses 
perekaman 
audio 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan menggunakan 
lampu berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
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• menggunakan 
jenis lampu 
indirect lighting 

• Menggunakan 
pelapis kedap 
suara 
(Broadsound) 

• Penghawaan buatan 
dengan AC split 

• Memiliki peredaman 
suara yang baik 

Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 15 : Perfomance data Sound and Audio transferring room 
Space Function Nett Area Occupancy 

Sound and 
audio 
transferring 
room 

Tempat 
untuk 
melakukan 
pemindahan 
file – file 
musik yang 
masih 
terpisah dan 
dijadikan 
satu 

Luasan 
sebesar 30 
m2 

dengan 
jumlah pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 5 
orang 

• Sound / music editorial 
team 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet 

• Melakukan 
kegiatan 
pemindahan file 
audio 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan menggunakan 
lampu berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
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• menggunakan 
jenis lampu 
indirect lighting 

• Menggunakan 
pelapis kedap 
suara 
(Broadsound) 

• Penghawaan buatan 
dengan AC split 

• Memiliki peredaman 
suara yang baik 

Relationship Potential Design 

 
 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 16 : Perfomance data Audio dubbing studio 
Space Function Nett Area Occupancy 

Audio dubbing 
studio 

Tempat untuk 
melakukan 
pemindahan file 
– file musik yang 
masih terpisah 
dan dijadikan 
satu 

Luasan 
sebesar 
450 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 
50 orang 

• Cast 
• Sound / music 

editorial team 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan karpet 
atau parquet 

• menggunakan jenis 

• Melakukan 
kegiatan 
perekaman 
suara dubbing 
maupun music 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan 

buatan dengan 
menggunakan 
lampu berjenis 
indirect lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
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lampu indirect 
lighting 

• Menggunakan 
pelapis kedap suara 
(Broadsound) 

• Penghawaan 
buatan dengan AC 
split 

• Memiliki 
peredaman suara 
yang baik 

Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 17 : Perfomance data Sound editorial room 
Space Function Nett Area Occupancy 

Sound 
Editorial room 

Tempat 
untuk 
melakukan 
pemindahan 
file – file 
musik yang 
masih 
terpisah dan 
dijadikan 
satu 

Luasan 
sebesar 30 
m2 

dengan 
jumlah pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 5 
orang 

• Sound / music editorial 
team 

Material Building Activity Critical Factors 
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• Material beton 
sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet atau 
parquet 

• menggunakan 
jenis lampu 
indirect lighting 

• Menggunakan 
pelapis kedap 
suara 
(Broadsound) 

• Melakukan 
kegiatan 
pengumpulan 
dan pengecekan 
ulang suara 
music untuk 
disatukan 
kedalam editing 
mixing 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan menggunakan 
lampu berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 

Relationship Potential Design 

 
 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 18 : Perfomance data Ruang editing offline 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang Editing 
offline 

Tempat untuk 
melakukan 
pengeditan 
hasil rekaman 
untuk 
diperbaiki 
menjadi hasil 
kumpulan 
rekaman 
dengan 
resolusi yang 
kasar 

Luasan 
sebesar 200 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 30 
orang 

• Visual editorial team 
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Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
parquet atau epoxy 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

• Melakukan 
kegiatan 
perekaman 
suara dubbing 
maupun music 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split. 
Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 19 : Perfomance data Editing Online 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang Editing 
Online 

Tempat untuk 
melakukan 
pengeditan 
warna dan 
hasil rekaman 
visual untuk 

Luasan 
sebesar 200 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 

• Visual editorial team 
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diperbaiki 
menjadi hasil 
kumpulan 
rekaman visual 
dengan 
resolusi yang 
yang tinggi 

beraktifitas 
maksimal 30 
orang 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
parquet atau epoxy 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

•  

• Melakukan 
kegiatan 
pengeditan 
visual film 

•  

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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Tabel 20 : Perfomance data Laboratorium foto 
Space Function Nett Area Occupancy 

Laboratorium 
foto 

Tempat 
untuk 
melakukan 
pencucian 
dan 
perbaikan 
film loader 
agar hasil 
menjadi lebih 
baik. 

Luasan 
sebesar 30 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 3 
orang 

• Negative cutter 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
keramik atau 
epoxy 

• menggunakan 
jenis lampu 
indirect lighting 

•  

• Melakukan 
kegiatan 
pencucian 
loader film 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan menggunakan 
lampu berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 

Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 21 : Perfomance data Ruang Visual effects 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang Visual Tempat untuk Luasan • Visual editorial team 
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effects melakukan 
pengeditan  
visual effects 
pembuatan 
sebuah film 

sebesar 
200 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 
30 orang 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
parquet atau epoxy 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

• Melakukan 
kegiatan editing 
film 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan 

buatan dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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Tabel 22 : Perfomance data Ruang Composting 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang 
composting 

Tempat untuk 
melakukan 
penyatuan 
hasil editing 
semua film 

Luasan 
sebesar 36 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 5 
orang 

• Visual editorial team 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet atau 
parquet 

• menggunakan 
jenis lampu indirect 
lighting 

• Menggunakan 
pelapis kedap 
suara 
(Broadsound) 

• Melakukan 
kegiatan 
penyatuan 
semua media 
visual film 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 

Relationship Potential Design 

 

 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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Tabel 23 : Perfomance data Ruang mixing 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang mixing Tempat untuk 
melakukan 
menyatukan 
media music 
dan visual 
menjadi 
kesatuan film 

Luasan 
sebesar 
120 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 
15 orang 

• Production team 
• Directing team 
• Visual editorial team 
• Sound / music 

editorial team 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet atau parquet 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

• Menggunakan 
pelapis kedap suara 
(Broadsound) 

• Melakukan 
kegiatan 
perekaman 
suara dubbing 
maupun music 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan 

buatan dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 

Relationship Potential Design 

 
 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 24 : Perfomance data Photoshoot studio 
Space Function Nett Area Occupancy 

Photoshoot 
studio 

Tempat 
untuk 
melakukan 
proses 

Luasan 
sebesar 80 
m2 

dengan 

• Camera 
• Cast 
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pengambilan 
foto 

jumlah pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 10 
orang 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet atau 
parquet 

• menggunakan 
jenis lampu 
direct lighting 

• Menggunakan 
pelapis kedap 
suara 
(Broadsound) 

• Melakukan 
kegiatan proses 
foto 

• Melakukan 
kegiatan 
pembuatan latar 
foto 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan menggunakan 
lampu berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 30% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 

Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 25 : Perfomance data Screening room 
Space Function Nett Area Occupancy 
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Screening room Tempat untuk 
melakukan 
pengetersan 
pemutaran film 
awal 

Luasan 
sebesar 108 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 30 
orang 

• Production team 
• Directing team 
• Visual editorial team 
• Sound / music 

editorial team 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet atau 
parquet 

• menggunakan 
jenis lampu indirect 
lighting 

• Menggunakan 
pelapis kedap 
suara 
(Broadsound) 

• Melakukan 
kegiatan 
pengetesan film 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 20% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 

Relationship Potential Design 

 
 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

 

 



 113 

Tabel 26 : Perfomance data Klinik 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang Klinik Tempat untuk 
merawat dan 
memeriksa 
karyawan dan 
pemain film yang 
sedang sakit 

Luasan 
sebesar 
24 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku 
yang 
beraktifita
s 
maksimal 
8 orang 

• Seluruh pelaku 
kegiatan 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton sebagai 

struktur bangunan 
• Material lantai 

menggunakankeramik 
• menggunakan jenis 

lampu indirect lighting 

• Melakukan 
kegiatan 
pengetesan film 

 

• Kondisi area 
semi public 

• Pencahayaan 
buatan dengan 
menggunakan 
lampu berjenis 
indirect lighting 

• Sirkulasi luas 
10% 

• Penghawaan 
buatan dengan 
AC split 

• Memiliki 
peredaman 
suara yang baik 

Relationship Potential Design 

 
 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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Tabel 27 : Perfomance data Kafetaria 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang Kafetaria Tempat untuk 
melakukan 
kegiatan makan 
dan minum 
bagi seluruh 
peghuni  

Luasan 
sebesar 
200 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 
40 orang 

• Seluruh pelaku 
kegiatan 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet atau parquet 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 
 

• Melakukan 
kegiatan 
pengetesan film 
 

• Kondisi area publik 
• Pencahayaan 

buatan dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 20% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 

Relationship Potential Design 

 

 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 28 : Perfomance data Lapangan Olahraga 
Space Function Nett Area Occupancy 

Lapangan 
Olahraga 

Tempat untuk 
melakukan 
kegiatan 
olahraga 

Luasan 
sebesar 364 
m2 

dengan 
jumlah 

• Seluruh pelaku 
kegiatan 
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pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 50 
orang 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material lantai 

menggunakan 
aspal 

 

• Melakukan 
kegiatan 
olahraga  

•  

• Kondisi area public 
• Pencahayaan alami 
• Sirkulasi luas 100% 
• Penghawaan alami 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
Relationship Potential Design 

 

 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 29 : Perfomance data Ruang Serbaguna 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang 
Serbaguna 

Tempat untuk 
melakukan 
kegiatan 
tertentu yang 
membutuhkan 
ruang luas 

Luasan 
sebesar 200 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 30 
orang 

• Seluruh pelaku 
kegiatan 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
keramik atau 
epoxy 

• Melakukan 
kegiatan 
perkumpulan 
 

• Kondisi area publik 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 90% 
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• menggunakan 
jenis lampu direct 
 

• Penghawaan alami 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 30 : Perfomance data Ruang recepsionis 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang recepsionis Tempat untuk 
mel;ayani tamu 
yang berkunjung 
ke industri studi 
film 

Luasan 
sebesar 
24 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku 
yang 
beraktifita
s 
maksimal 
5 orang 

• Seluruh pelaku 
kegiatan 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton sebagai 

struktur bangunan 
• Material lantai 

• Melakukan 
kegiatan 
melayani tamu 

• Kondisi area 
privat 

• Pencahayaan 
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menggunakan karpet 
atau parquet 

• menggunakan jenis 
lampu indirect lighting 
 

yang datang 
•  

buatan dengan 
menggunakan 
lampu berjenis 
indirect lighting 

• Sirkulasi luas 
20% 

• Penghawaan 
buatan dengan 
AC split 

• Memiliki 
peredaman 
suara yang baik 

Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 31 : Perfomance data Ruang rapat 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang rapat Tempat untuk 
melakukan 
kegiatan rapat 
sebuah film 

Luasan 
sebesar 
60 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 
30 orang 

• Production team 
• Directing 
• Pengelola 
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Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton sebagai 

struktur bangunan 
• Material lantai 

menggunakan karpet 
atau parquet 

• menggunakan jenis 
lampu indirect lighting 

• Menggunakan pelapis 
kedap suara 
(Broadsound) 

• Melakukan 
kegiatan 
pengetesan film 

•  

• Kondisi area 
privat 

• Pencahayaan 
buatan dengan 
menggunakan 
lampu berjenis 
indirect lighting 

• Sirkulasi luas 
10% 

• Penghawaan 
buatan dengan 
AC split 

• Memiliki 
peredaman suara 
yang baik 

Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 32 : Perfomance data Ruang Eksekutif Produser 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang eksekutif 
produser 

Tempat untuk 
bekerja bagi 
eksekutif 
produser film 

Luasan 
sebesar 36 
m2 

dengan 
jumlah 

• = 
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pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 5 
orang 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet atau 
parquet 

• menggunakan 
jenis lampu indirect 
lighting 

•  

• Melakukan 
kegiatan bekerja 

 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 30% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
Relationship Potential Design 

 
 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 33 : Perfomance data ruang produser 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang 
Produser 

Tempat untuk 
bekerja bagi 
produser film 

Luasan 
sebesar 30 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 5 
orang 

• Produser 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
• Melakukan 

kegiatan bekerja 
• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 



 120 

bangunan 
• Material lantai 

menggunakan 
karpet atau 
parquet 

• menggunakan 
jenis lampu indirect 
lighting 
 

 dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
Relationship Potential Design 

  
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 34 : Perfomance data Ruang Unit Manager 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang unit 
manager 

Tempat untuk 
bekerja bagi 
unit manager 

Luasan 
sebesar 30 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 3 
orang 

• Unit Manager 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
keramik 

• menggunakan jenis 

• Melakukan 
kegiatan 
pengetesan film 
 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan 

buatan dengan 
menggunakan 
lampu berjenis 
indirect lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
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lampu indirect 
lighting 
 

• Penghawaan 
buatan dengan AC 
split 

• Memiliki peredaman 
suara yang baik 

Relationship Potential Design 

 

 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 35 : Perfomance data ruang koordinator produksi 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang 
coordinator 
produksi 

Tempat untuk 
merawat dan 
memeriksa 
karyawan dan 
pemain film 
yang sedang 
sakit 

Luasan 
sebesar 30 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 3 
orang 

• Koordinator 
produksi film 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
keramik 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

 

• Melakukan 
pekerjaan 
memrpoksi 
sebuah film 
 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan 

buatan dengan 
menggunakan 
lampu berjenis 
indirect lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
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Relationship Potential Design 

  
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 36 : Perfomance data ruang produksi 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang Produksi Tempat untuk 
pekerjaan 
produksi sebuah 
film 

Luasan 
sebesar 
76 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku 
yang 
beraktifita
s 
maksimal 
30 orang 

• Seluruh pelaku 
produksi film 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton sebagai 

struktur bangunan 
• Material lantai 

menggunakan karpet 
atau parquet 

• menggunakan jenis 
lampu indirect lighting 
 

• Melakukan 
kegiatan 
produksi sebuah 
film 
 

• Kondisi area 
privat 

• Pencahayaan 
buatan dengan 
menggunakan 
lampu berjenis 
indirect lighting 

• Sirkulasi luas 
10% 

• Penghawaan 
buatan dengan 
AC split 

• Memiliki 
peredaman suara 
yang baik 

Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 37 : Perfomance data Ruang Direktur Utama 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang ditektur 
utama 

Tempat untuk 
bekerja bagi 
Direktur 
Pengelola 
Industri Studio 
Film 

Luasan 
sebesar 36 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 3 
orang 

• Direktur Pengelola 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet atau parquet 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

 

• Melakukan 
kegiatan bekerja 

• Memimpin 
perusahaan 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 30% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 
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suara yang baik 
Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 38 : Perfomance data Ruang manager 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang manager Tempat untuk 
bekerja bagi 
Manager 

Luasan 
sebesar 30 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 3 
orang 

• Manager 
Pengelola 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
keramik 

• menggunakan jenis 
lampu indirect lighting 
 

• Melakukan 
kegiatan kerja 
 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan 

buatan dengan 
menggunakan 
lampu berjenis 
indirect lighting 

• Sirkulasi luas 30% 
• Penghawaan 

buatan dengan AC 
split 

• Memiliki 
peredaman suara 
yang baik 

Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 39 : Perfomance data Ruang sekertariat 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang sekertariat Tempat untuk 
melakukan 
kegiatan kerja 
bagi sekertaris 

Luasan 
sebesar 20 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 
30 orang 

• Sekertaris 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
keramik 

• menggunakan jenis 
lampu indirect lighting 

 

• Melakukan 
kegiatan bekerja 

• Melakukan 
pendataan 
pekerjaan 
 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan 

buatan dengan 
menggunakan 
lampu berjenis 
indirect lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan 

buatan dengan AC 
split 

• Memiliki 
peredaman suara 
yang baik 

Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 40 : Perfomance data Ruang Bendahara 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang 
Bendahara 

Tempat untuk 
melakukan 
kegiatan 
bekerja bagi 
Bendahara 

Luasan 
sebesar 20 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 3 
orang 

• Bendahara 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
Keramik 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

•  

• Melakukan 
kegiatan bekerja  

• Menghitung 
Uang 
 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan 

buatan dengan 
menggunakan 
lampu berjenis 
indirect lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 41 : Perfomance data Ruang HRD 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang HRD 
(Human 
Resources 
Development) 

Tempat untuk 
melakukan 
kegiatan 
bekerja bagi 
HRD 

Luasan 
sebesar 20 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 3 
orang 

• HRD (Human 
Resources 
Development) 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
keramik 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

• Melakukan 
kegiatan bekerja 
sebagai HRD 
 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 42 : Perfomance data Ruang Staff 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang staff Tempat untuk 
bekerja bagi para 
staff pengelola 

Luasan 
sebesar 
78 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku 
yang 
beraktifitas 
maksimal 
10 orang 

• Pengelola 
kompleks Industri 
Studio Perfilman 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton sebagai 

struktur bangunan 
• Material lantai 

menggunakan keramik 
• menggunakan jenis 

lampu indirect lighting 
 

• Melakukan 
kegiatan bekerja 
 

• Kondisi area 
privat 

• Pencahayaan 
buatan dengan 
menggunakan 
lampu berjenis 
indirect lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan 

buatan dengan 
AC split 

• Memiliki 
peredaman suara 
yang baik 

Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 43 : Perfomance data Ruang Arsip 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang Arsip Tempat untuk 
menyimpan 
berkas – 
berkas penting 
dalam kerja 

Luasan 
sebesar 12 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 2 
orang 

• Sekertaris 
• Bendahara 

 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
keramik 

• menggunakan 
jenis lampu indirect 
lighting 
 

• Melakukan 
kegiatan 
pengetesan film 

•  

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan alami 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
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Relationship Potential Design 

  
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 44 : Perfomance data Lavatory 
Space Function Nett Area Occupancy 

Lavatory Tempat untuk 
melakukan 
kegiatan MCK, 
Bak dan BAB 

Luasan 
sebesar 30 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 
10 orang 

• Seluruh pelaku 
kegiatan 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
keramik 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

• Melakukan 
kegiatan MCK 

• Melakukan 
kegiatan BAK 
dan BAB 

 

• Kondisi area publik 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan alami 
• Peredaman suara 

yang baik 
Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 45 : Perfomance data Ruang Janitor 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang Janitor Tempat untuk 
melakukan 
pembersihan 
peralatan 
kebersihan 
bagi karyawan 
kebersihan 

Luasan 
sebesar 9 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 3 
orang 

• Karyawan Janitor 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
keramik 

• menggunakan 
jenis lampu indirect 
lighting 

 

• Melakukan 
kegiatan 
pencucian alat 
kebersihan 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 46 : Perfomance data Pantry 
Space Function Nett Area Occupancy 

Pantry Tempat 
untuk 
melakukan 
kegiatan 
pembuatan 
makanan 
dan 
minuman 

Luasan 
sebesar 12 m2 

dengan jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 6 
orang 

• Seluruh pelaku kegiatan 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai 
struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
keramik 

• menggunakan 
jenis lampu 
indirect lighting 

• Melakukan 
kegiatan 
pembuatan 
makanan dan 
minuman 

 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan menggunakan 
lampu berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman suara 

yang baik 
Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 47 : Perfomance data Ruang CCTV 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang CCTV Tempat untuk 
mengawasi 
kegiatan di 
kompleks 
dengan 
menggunakan 
CCTV 

Luasan 
sebesar 36 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 4 
orang 

• Pengawas 
keamanan 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
keramik 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

• Melakukan 
pengawasan 
dengan CCTV 

• Melakukan 
maintenance 
CCTV 
 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 48 : Perfomance data Ruang MEE 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang 
Mechanical 
Electrical 

Tempat 
melakukan 
perawatan 
kondisi 
mechanical 
dan elektrikal 

Luasan 
sebesar 4 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 2 
orang 

• Karyawan MEE 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
concrete floor 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

 

• Melakukan 
maintenance 
elektrikal dan 
mekanikal 
 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
Relationship Potential Design 



 135 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 49 : Perfomance data Genset 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang Genset Tempat untuk 
merawat dan 
memeriksa 
mesin genset 

Luasan 
sebesar 18 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 2 
orang 

• Seluruh pelaku 
kegiatan 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
karpet atau 
parquet 

• menggunakan 
jenis lampu indirect 
lighting 

• Menggunakan 
pelapis kedap 
suara 
(Broadsound) 

• Melakukan 
kegiatan 
menyalakan dan 
mematikan 
genset 

• Melakukan 
maintenance 
genset 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 

Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 50 : Perfomance data Ruang AHU 
Space Function Nett Area Occupancy 

Ruang AHU Tempat untuk 
melakukan 
maintenance 
dan 
pengoperasia
n air 
conditioner 

Luasan 
sebesar 4 m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 2 
orang 

• Karyawan AHU 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
concrete floor 

• menggunakan 
jenis lampu 
indirect lighting 

•  

• Melakukan 
pengawasan 
mesin AC 

• Melakukan 
maintenance 
mesin AC 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan menggunakan 
lampu berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
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Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 51 : Perfomance data Gudang 
Space Function Nett Area Occupancy 

Gudang Tempat 
untuk 
melakukan 
menyimpan 
peralatan 

Luasan 
sebesar 50 m2 

dengan jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 10 
orang 

• Seluruh pelaku kegiatan 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai 
struktur 
bangunan 

• Material lantai 
menggunakan 
concrete floor 

• menggunakan 
jenis lampu 
indirect 
lighting 

•  

• Melakukan 
kegiatan 
penyimpanan 
barang 

• Kondisi area semi privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan menggunakan 
lampu berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan alami 

Relationship Potential Design 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 52 : Perfomance data Pos keamanan 
Space Function Nett Area Occupancy 

Pos Keamanan Tempat untuk 
melakukan 
pengawasan 
keamanan 
kompleks 

Luasan 
sebesar 36 
m2 

dengan 
jumlah 
pelaku yang 
beraktifitas 
maksimal 5 
orang 

• Pengawas 
keamanan 

Material Building Activity Critical Factors 
• Material beton 

sebagai struktur 
bangunan 

• Melakukan 
pengawasan 
keamanan 

• Kondisi area privat 
• Pencahayaan buatan 

dengan 
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• Material lantai 
menggunakan 
keramik 

• menggunakan jenis 
lampu indirect 
lighting 

 

• Melakukan 
pengawasan  

menggunakan lampu 
berjenis indirect 
lighting 

• Sirkulasi luas 10% 
• Penghawaan buatan 

dengan AC split 
• Memiliki peredaman 

suara yang baik 
Relationship Potential Design 

 

 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

B. Pola Sirkulasi Ruang 

Pola sirkulasi merupakan poin penting dalam desain industri studio 

perfilman, hal tersebut dikarenakan lokasi antar bangunan memiliki fungsi 

yang terhitung kompleks dan rumit, sehingga jalur sirkulasi harus jelas, 

selain itu untuk hubungan sirkulasinya dibagi menjadi 2 jenis yaitu 

sirkulasi Makro dan Mikro. 
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i. Hubungan Sirkulasi Makro 

 

 
Gambar 44 : Skema Hubungan Sirkulasi Makro 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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ii. Hubungan Sirkulasi Mikro Gedung Pengelola 

Gambar 45 : Skema Hubungan Sirkulasi Mikro Gedung Pengelola 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018  
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iii. Hubungan Sirkulasi Gedung Produksi 

Gambar 46 : Skema Hubungan Sirkulasi Mikro Gedung Produksi 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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iv. Hubungan Sirkulasi Gedung Editing Film 

Gambar 47 : Skema Hubungan Sirkulasi Mikro Gedung Editing Film 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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v. Hubungan sirkulasi Area Syuting Film 

Gambar 48 : Skema Hubungan Sirkulasi Mikro Area Syuting Film 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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C. Pendekatan Jumlah Pelaku 

Tabel 53 : Jumlah Pengelola Kegiatan Produksi Film 
JUMLAH PENGELOLA UTAMA KEGIATAN PRODUKSI FILM 

Proses 

kegiatan 
Pelaku Jumlah Analisis 

Development Penulis Naskah 1-2  

 Script Supervisor 2  

    

Pra-Produksi Eksekutif 

produser 

1  

 Produser 1  

 Manager produser 2  

 Unit manager 2  

 Production 

coordinator 

1  

 Production 

assistant 

6  

 Post-production 

assistant 

3  

 Stunt coordinator 1-5  

 Stuntman 2-40  

 Choreographer 

coordinator 

1  

 Casting director 2  

 Sutradara 1-2  

 Asisten sutradara 2-3  

 Manajer lokasi 4  

 Asisten manajer 

lokasi 

4  

 Art Director 3  
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 Asisten art 

director 

2  

 Ilustrator 2-5  

 Set designer 1  

 Set decorator 2-3  

 Buyer 10-20  

 Lead man 4  

 Set dresser 3-5  

 Greensman 2  

 Construction 

coordinator 

1  

 Head carpenter 1  

 Key scenic 2  

 Propertis master 1  

 Propmaker 5-20  

 Weapon master 1  

 Costume designer 2  

 Costume 

supervisor 

2  

 Key costume 8  

 Costume standby 2  

 Art finisher 2  

 Cutter 4  

 Make up artist 4  

 Hairdresser 4  

 Special effects 

supervisor 

2  

 Special effects 

assistant 

5-25  
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Produksi Aktor dan aktris 2-30  

 Sinematografer 2  

 Camera operator 6  

 Asisten 

cameramen 

8  

 Film loader 2  

 Camera 

production 

assistant 

8  

 Steadicam 

operator 

2  

 Digital imaging 

technician 

2  

 Motion control 

technician 

2  

 Production sound 

mixer 

1  

 Boom operator 2  

 Utility sound 

technician 

2  

 Key grip 2  

 Best boy 2  

 Dolly grip 2  

 Grips 1  

 Gaffer 1  

 Best boy 

(electrical) 

4  

 Lighting 

technician 

20  
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Post-produksi Film Editor 2  

 Negative cutter 1-3  

 Colorist 2-10  

 Visual effects 

producer 

1  

 Visual effects 

creative director 

1-2  

 Visual effects 

supervisor 

1-2  

 Visual effects 

editor 

2-10  

 Compositor 5-10  

 Roto painter 5-10  

 Matte painter 10-20  

 Sound designer 2  

 Sound editor 2-5  

 Dialogue editor 2  

 Music supervisor 2  

 Composer 1  

 Foley artist 2-5  

 Re-recording 2-4  

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 54 : Jumlah Pengelola kegiatan pengelolaan 
JUMLAH PENGELOLA KANTOR 

Proses kegiatan Pelaku Jumlah Analisis 

Pengelola 

gedung 

Direktur 1  

 Manajer  1  

 Staff sekertaris 4  

 Staff bendahara 4  
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 Staff personalia/ 

HRD 

4  

 Resepsionis 2  

 Kepala Divisi 2  

 Kepala bagian 

perawatan 

bangunan 

1  

 Teknisi MEE 

dan genset 

3  

 Teknisi AHU 3  

 Cleaning service 15  

 Kepala bagian 

sekuriti 

1  

 Sekuriti 

lapangan 

5  

 Sekuriti CCTV 4  

 Staff kafetaria 4  

 Chef 2  

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

3.1.3 Studi Ruang Khusus 

A. Soundstage 

Bangunan Soundstage merupakan salah satu bangunan terpenting yang 

memiliki fungsi khusus dalam studio perfilman. Soundstage merupakan 

bangunan Yang memiliki bentuk bangunan seperti sebuah bangunan 

pergudangan yang sangat luas dan lebar. Pada bangunan Soundstage 

memiliki ketinggian hingga 20m selain itu bentang yang lebar 

mempengaruhi komplektisitas dan Kekuatan dari bangunan Industri Studio 

film tersebut. Kekhususan pada bangunan Soundstage adalah bangunan 
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Soundstage memiliki pembebanan yang sangat berat, hal tersebut 

dikarenakan beban dari lampu, set, properti, dan greenscreen dari film 

tersebut. 

 

Gambar 49 : Sketsa Gedung Soundstage 
Sumber : Sketsa Pribadi, 2018 

 

Gambar 50 : Sketsa Catwalk Gedung Soundstage 
Sumber : Sketsa Pribadi, 2018 

B. Backlot 

Bangunan Backlot merupakan sebuah set film yang berada di afrea 

outdoor sebuah film. Umunya area backlot berupa lahan kosong dan 

terdapat beberapa kolom dan catwalk yang dipergunakkan untuk 
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memasang dan menempelkan set sebuah film untuk di mainkan, maka 

dari itu perlu struktur yang kua agar mampu menopang kegiatan proses 

pembuatan sebuah film tersebut. 

 

Gambar 51 : Tampak Belakang Area Backlot 
Sumber : Sketsa Pribadi, 2018 

 

Gambar 52 : kondisi Latar pada area Backlot 
Sumber : Sketsa Pribadi, 2018 

3.1.4 Studi Besaran Bangunan dan Lahan Parkir 

A. Studi Besaran Bangunan 

Tabel 55 : Studi Besaran Backlot 
BANGUNAN A – Bangunan Backlot 

No Nama Ruang Luas (m2) Jumlah Total Luas  (m2) 
1 Backlot 10000 1 10000 
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2 KM / WC dan Lavatory 30 4 120 
Luas Ruangan 10120 
Sirkulasi 30% 3036 

Total Luas Bangunan 13156 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 56 : Studi Besaran Soundstage A 
BANGUNAN B – Bangunan Soundstage A 

No Nama Ruang Luas (m2) Jumlah Total Luas  (m2) 
1 Soundstage A 2800 1 2800 
2 Production control room 40 1 40 
3 Green room 18 1 18 
4 Dressing room 120 1 120 
5 KM / WC dan Lavatory 30 1 30 
6 Ruang MEE 4 1 4 
7 Janitor 9 1 9 

Luas Ruangan 3021 
Sirkulasi 15% 453.15 

Total Luas Bangunan 3474.15 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 57 : Studi Besaran Soundstage B 
BANGUNAN C – Bangunan Soundstage B 

No Nama Ruang Luas (m2) Jumlah Total Luas  (m2) 
1 Soundstage B 1800 1 5000 
2 Production control room 40 1 40 
3 Green room 18 1 18 
4 Dressing room 120 1 120 
5 KM / WC dan Lavatory 30 1 30 
6 Ruang MEE 4 1 4 
7 Janitor 9 1 9 

Luas Ruangan 5221 
Sirkulasi 15% 783.15 

Total Luas Bangunan 6004.15 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 58 : Studi Besaran Workshop 
BANGUNAN D – Bangunan Workshop 

No Nama Ruang Luas (m2) Jumlah Total Luas  (m2) 
1 Workshop 2400 1 2400 
2 Stock unit 300 1 300 
  Equipment room 200 1   
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2 KM / WC dan Lavatory 30 1 30 
  Gudang       

Luas Ruangan 2730 
Sirkulasi 10% 409.5 

Total Luas Bangunan 3139.5 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 59 : Studi Besaran Bangunan Pengelola dan Editing 
BANGUNAN E – Bangunan Pengelola dan Editing 

N
o Nama Ruang Luas 

(m2) 
Jumla

h 
Total Luas  

(m2) 
  Lantai 3 - Direksi Produksi       
1 Ruang eksekutif produser 36 1 36 
2 Ruang Produser 30 1 30 
3 Ruang Unit Manager 30 1 30 
4 Ruang Koordinator Produksi 30 1 30 
5 Ruang Produksi 76 1 76 
6 KM / WC dan lavatory 30 1 30 
          
  Lantai 2       
1 Foley room 300 1 300 
2 Ruang scoring audio 36 1 36 

3 Sound / audio transferring 
room 30 1 30 

4 Audio dubbing Studio 450 1 450 
5 Sound Editorial room 30 1 30 
6 Ruang Editing Offline 200 1 200 
7 Ruang editing Online 200 1 200 
8 Ruang visual effects 30 1 30 
9 Ruang composting 36 1 36 

10 Ruang mixing  120 1 120 
11 Ruang screening 108 1 108 
12 Laboratorium foto 20.5 1 20.5 
13 Photoshoot Studio 80 1 80 
14 KM / WC dan lavatory 30 1 30 
          
  Lantai 1       
1 Resepsionis 24 1 24 
2 Ruang rapat 60 2 120 
3 Klinik 24 1 24 
4 Kafetaria 200 1 200 
5 Ruang Serbaguna 200 1 200 
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6 Ruang Direktur Pengelola 36 1 36 
7 Ruang Manager 30 1 30 
8 Ruang kerja sekertaris 20 1 20 
9 Ruang kerja HRD 20 1 20 

10 Ruang kerja Bendahara 20 1 20 
11 Ruang Staff 78 1 78 
12 Ruang Arsip 12 1 12 
13 KM / WC dan lavatory 30 1 30 
14 Ruang Janitor 9 3 27 
15 Pantry 12 3 36 
16 Ruang MEE 4 2 8 
17 Ruang CCTV 36 1 36 
18 Ruang Genset 18 1 18 
19 Ruang AHU 4 2 8 
20 Gudang 50 1 50 
21 Pos Keamanan 36 4 144 
          
          

Luas Ruangan 3043.5 
Sirkulasi 10% 304.35 

Total Luas Bangunan 3347.85 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Tabel 60 : Studi Besaran perhitungan akhir 
Keseluruhan Bangunan 

No Nama Bangunan Luas (m2) 
1 Bangunan A – Bangunan Backlot 13156 
2 Bangunan B – Bangunan Soundstage A 3474.15 
3 Bangunan C - Bangunan Soundstage B 6004.15 
4 Bangunan D – Bangunan Workshop 3139.5 
5 Bangunan E – Bangunan Pengelola 3347.85 

Luas Total 29121.65 
Sirkulasi 30% 8736.495 

Luas Total Bangunan 37858.145 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

B. Studi Besaran Area Parkir 

• Pengelola kantor 

Jumlah Pengelola   : 56 orang per hari 
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Mobil (20%)   : 12 orang- (80%) 10 mobil 

Sepede motor (50%)   : 28 orang- (80%) 23 sepeda motor 

Kendaraan umum (30%)  : 17 orang- (80%) 14 kendaraan umum 

• Pembuat Film 

Jumlah Pelaku   : 300 orang per hari 

Mobil (40%)   : 120 orang- (80%)  96 mobil 

Sepeda motor (30%)  : 90 orang- (80%) 72 sepeda motor 

Kendaraan umum (30%)  : 90 orang- (50%) 45 kendaraan umum 

• Total Kebutuhan Parkir Kendaraan 

Mobil (106 x 10 m2)   : 1060 m2 

Sepeda motor (95 x 2.2 m2)  : 209 m2 

Kendaraan umum (59 x 10 m2)  : 590 m2 

• Total Luas Lahan Parkir 

1859 m2 + Sirkulasi 150% = 4647.5 m2 

3.1.5 Studi Citra Arsitektural 

Pencitraan arsitektural pada bangunan ini harus mampu 

menunjukkan fungsi dan kegunaanya sebagai industri studio perfilman di 

kota Tangerang. Pencitraan secara arsitektural dapat dilihat dari citra 

fungsi utama maupun citra wujud fisik visual bangunan tersebut.. Citra 

fungsi utama pada bangunan ini adalah memberikan fasilitas bagi rumah 

produksi untuk melakukan kegiatan pensyutingan film tersebut. 

Sedangkan citra wujud fisik bangunan harus menunjukkan fungsi sebagai 

industri studio film yang berwujud frame – frame partisi pada bagian 
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outdoor dan bangunan pergudangan pada tampak visual indoor studio. 

Dengan dasar dari citre tersebut, maka diharapkan tercipta asritektur yang 

sesuai dengan tujuan utama dari proyek ini. 

Beberapa contoh studi yang dapat dikembangkan untuk penerapan 

citra arsitektural industri studio film antara lain : 

i. Pencahayaan yang harus disesuaikan dengan kondisi fungsi dari 

bangunan 

ii. Tatanan ruang yang tepat dan dapat berfungsi secara penuh 

iii. Suasana interior yang menarik dan kreatif bagi gedung perkantoran 

iv. Penerapan akustik yang tepat pada tiap bangunan 

v. Penghawaan yang mampu memenuhi kebutuhan desain  

vi. Sirkulasi yang cukup 

vii. Landscaping yang menarik 

viii. Style / langgam bangunan yang memenuhi kebutuhan 

ix. Tema bangunan yang ingin ditunjukkan atau diciptakan 

x. Detail dan estetika bangunan yang dibutuhkan 

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, diharapkan bangunan 

dapat menunjukkan citra yang ingin disampaikan oleh arsitek. 

3.2 Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

Pada analisa pendekatan sistem bangunan ini menjelaskan 

beberapa studi yaitu studi sistem struktur, Enclosure, pencahayaan, 

penghawaan, utilitas, dan pemanfaatan teknologi. 
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3.1.1 Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

A. Studi Sistem Struktur 

Sistem struktur yang digunakan pada bangunan Industri Studio 

Perfilman menggunakan jenis sistem struktur rangka. Maka dari itu pada 

proyek ini dibagi menjadi pemilihan jenis konstruksi yaitu : 

1. Sub Structure 

Sub Structure merupakan sebuah struktur yang berada di bawah 

permukaan tanah, umumnya sub structure memberi perkuatan pada 

bangunan yang berada diatas permukaan tanah.  

Pondasi dalam konstruksi bangunan memiliki peranan penting dalam 

menopang jenis konstruksi yang berada di atas permukaan lantai. 

Konstruksi pondasi dalam perencanaan bangunan yang terletak pada 

bagian bawah permukaan tanah. Pada projek Industri Studio Perfilman ini 

penggunaan jenis pondasi memiliki peranan penting dalam perancangan 

bangunan, maka dari itu beberapa jenis kondisi dipengaruhi yang berupa 

daya dukung tanah dan karakteristik jenis tanah yang berada di projek 

tersebut. Pada Projek ini bangunan yang direncanakan memiliki beberapa 

jenis lantai yaitu : 

a. Pondasi Footplate 

Pondasi footplate adalah sebuah pondasi dangkal yang dibuat 

dengan material utama menggunakan cor beton dan tulangan besi. 

Pondasi footplate biasanya digunakan untuk menahan gaya dominan 

vertical yang diberikan dari middle dan upper structure. 
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Gambar 53 : Pondasi Footplate 
Sumber : https://proyeksipil.blogspot.co.id, 2018 

Kelebihan : 

i. Ekonomis dari biaya pengankutan dan harga satuan. 

ii. Kekuatan pondasi diatur dengan memanipulasi kualitas beton cor 

dan dimensi tulangan yang diinginkan. 

iii. Dapat diterapkan pada lahan berkontur apapun. 

b. Pondasi Batu belah 

Pondasi batu belah merupakan pondasi dangkal yang metrial 

utamanya menggunakan batu kali, braben / padatan dan aanstamping. 

Sistem pondasi batu belah berdasarkan penyaluran beban diteruskan 

melalui kolom langsung ke batu belah yang telah dipadatkan. 
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Gambar 54 : Pondasi Batu belah 
Sumber : http://www.rekanbangunan.com, 2018 

Kelebihan : 

i. Material yang ramah lingkungan karena berasal dari alam  

ii. Sangat ekonomis dari segi biaya dan pengangkutan. 

c. Pondasi Tiang pancang 

Pondasi tiang pancang merupakan salah satu jenis pondasi dalam 

yang sering digunakan ketika melakukan pembangunan bangunan 

bertingkat banyak. 

 

Gambar 55 : Pondasi Tiang Pancang 
Sumber : http://www.rekanbangunan.com, 2018 
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Kelebihan : 

i. Mudah ditemukan di Indonesia 

ii. Proses pengerjaan terhitung cepat 

d. Pondasi Bore pile 

Pondasi Bore Pile adalah suatu jenis pondasi dalam yang meiliki 

bentuk tabung, yang berfungsi untuk meneruskan beban struktur 

bangunan diatasnya dari permukaan tanah sampai lapisan tanah keras di 

bawahnya. 

 

Gambar 56 : Pondasi Bore Pile 
Sumber : http://www.jasaborpile.info/, 2018 

Kelebihan : 

i. Pemasangan atau proses pengeboran bore pile tidak menimbulkan 

gangguan suara dan getaran yang membahayakan bangunan 

sekitarnya.  
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ii. Mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada pelat 

penutup tiang (pile cap).   

iii. Kolom dapat secara langsung diletakkan di puncak bored pile.  

iv. Kedalaman tiang dapat divariasikan ( mengikuti data lapangan )  

v. Tanah dapat diperiksa dan dicocokkan dengan data laboratorium.  

vi. Bore pile dapat dipasang menembus batuan ( kerikil atau padas 

muda ), sedang tiang pancang akan kesulitan bila pemancangan 

menembus lapisan batuan. 

2. Super Structure 

Super Structure adalah suatu jenis struktur yang berada di atas 

permukaan tanah. Super structure pada perancangannya dibagi menjadi 

beberapa bagian yaitu : 

a. Sistem Struktur : Rangka 

Sistem struktur pada kompleks Industri Studio Perfilman ini menggunakan 

sistem struktur Rangka yang menggunakan material baja dan beton. 

Menurut jenisnya sistem struktur rangka dibagi menjadi dua macam yaitu : 

i. Struktur rangka beton betulang 

Struktur rangka beton bertulang merupakan salah satu jenis sistem 

struktur rangka yang cukup sering digunakan. Rangka beton bertulang 

merupakan struktur yang berupa tulangan beton yang sudah dirangkai 

kemudian dicor dengan menggunakan concrete yang kemudian menjadi 

suatu sistem struktur rangka yang konvensional. 
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Gambar 57 : Struktur Rangka Beton Bertulang 
Sumber : http://rizkikhaharudinakbar.blogspot.co.id/, 2018 

Keuntungan Rangka beton bertulang adalah : 

• Kekuatan menahan beban yang sangat tinggi 

• Mudah dibentuk sesuai kebutuhannya 

• Memiliki ketahanan terhadap api 

ii. Struktur rangka baja 

Struktur rangka baja merupakan salah satu sistem struktur yang dibuat 

dari elemen besi yang utuh dan sudah dibentuk seperti yang dibutuhkan. 
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Gambar 58 : Struktur Rangka Kolom Baja 
Sumber : http://rizkikhaharudinakbar.blogspot.co.id/, 2018 

Keuntungan menggunakan rangka baja adalah : 

• Proses pengerjaan jauh lebih cepat 

• Umur baja jauh lebih panjang bila dibandingkan dengan beton. 

b. Konstruksi Lantai 

Konstruksi lantai merupakan konstruksi yang digunakan dalam 

perancangan industri studio perfilman. Berdasarkan macamnya konstruksi 

lantai dibagi menjadi 2 macam yaitu : 

i. Konvensional floor 

Konvensional floor adalah suatu jenis sistem lantai yang sering 

digunakan dalam desain perancangan bangunan saat ini. Konvensional 

floor umunya digunakan untuk kegiatan pada umumnya. 
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Gambar 59 : Konvensional Floor 
Sumber : http://panellantai.biz.id, 2018 

ii. Raise Floor 

Raised Floor merupakan suatu sistem lantai berbentuk panggung 

yang membuat elevasi pada lantai menjadi lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang lainnya. Penggunaan Raise floor umunya digunakan pada 

ruangan yang berisi instalasi - instalasi kabel, data, jalur komunikasi, dan 

berbagai macam pemipaan yang rumit. Raised Floor terdiri dari rangka 

dan panel lantainya. 

 

Gambar 60 : Raised Floor 
Sumber : http://www.raise-floor.com/, 2018 

c. Konstruksi Penutup Atap 
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Pada projek Industri Studio Perfilman ini upper structure mengutamakan 

pada pemilihan jenis konstruksi atap, konstruksi lantai . Pemilihan dari 

beberapa jenis pondasi ini dipengaruhi beberapa jenis kondisi yang 

berupa daya dukung tanah dan karakteristik jenis tanah yang berada di 

projek tersebut. Pada Projek ini bangunan yang direncanakan memiliki 

beberapa jenis penutup atap yaitu : 

i. Rangka Atap Baja 

Rangka atap baja menjadi salah satu pilihan dalam pemilihan rangka 

atap baja, karena kekuatannya untuk menopang beban penggantung yang 

akan digunakan untuk pembuatan film serta beban atap yang berada di 

atas bangunan tersebut. 

 

Gambar 61 : Konstruksi Atap Rangka Baja 
Sumber : http://bangunankonstruksibaja.blogspot.co.id/, 2018 

 

ii. Struktur Space Frame 

Struktur space frame menjadi pilihan alternative lain untuk dijadikan 

konstruksi rangka atap, Space frame dipilih karena kerigidan nya dalam 

menopang beban antara satu dengan yang lain. Selain itu bentuk space 

frame bisa dibentuk lengkungan yang rumit sekalipun. 



 166 

 

Gambar 62 : Struktur Space Frame 
SUmber : http://www.globalsources.com/, 2018 

iii. Struktur Space Truss 

Struktur space truss menjadi pilihan dikarenakan strukturnya 

yangterhitung kuat dan mampu menahan beban yang sangat berat, selain 

itu struktur space truss menjadi pilihan karena mampu dibuat dengan jarak 

yang sangat luas tanpa adanya kolom penumpu di tengah bangunan 

tersebut. 

 

Gambar 63 : Struktur Space Truss 
Sumber : http://www.globalsources.com/, 2018 
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B. Studi Sistem Enclosure 

Sistem enclosure bangunan merupakan sistem pelingkup bangunan. Pada 

bangunan Industri Studio perfilman dikategorikan menjadi beberapa aspek 

yaitu : 

1. Penutup Lantai 

Penutup lantai memilik peranan penting dalam bangunan Industri Studio 

Perfilman, karena memiliki pengaruh penting terhadap kondisi ruangan 

yang memiliki spesifikasi – spesifikasi kebutuhan secara khusus. 

Berikut beberapa spesifikasi persyaratan penutup lantai pada Inustri 

studio perfilman : 

• Material lantai tidak memantulkan cahaya lampu pada ruang 

soudstage 

• Material lantai tidak memantulkan suara yang menyebabkan gaung 

pada teater. 

• Material lantai harus kuat dan tidak mudah retak serta mampu 

menopang benda – benda yang sangat berat ketika melakukan 

proses syuting.  

Berikut beberapa pilihan material penutup lantai yang dapat diaplikasikan 

kedalam bangunan Industri Studio Film : 

a. Lantai Keramik 

Lantai keramik menjadi jenis untuk pemiilihan penutup lantai, lantai 

keramik dipilih untuk diletakkan pada bagian ruangnan perkantoran.  
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Keramik memiliki berbagai macam motif yang bisa dipilih dan memiliki 

sifta konduktor terhadap medan yang manas dan dingin. 

 

Gambar 64 : Penutup lantai Keramik 
Sumber : http://blogharga.xyz/, 2018 

Keuntungan menggunakan penutup lantai keramik : 

• Harga lebih ekonomis bila dihitung dari segi harga satuan 

• Memiliki tinkat ketahanan terhadap panas api 

• Memiliki bahan dasar yang berasal dari tanah liat 

• Mudah dipotong dan disesuaikan dengan bentuk 

• Banyak pekerja yang sudah pengalaman mengerjakan pemasangan 

keramik. 

b. Lantai Vinyl 

Lantai vinyl meupakan sebuah penutup lantai yang dibuat dari 

berbagai lapisan dan memiliki berbagai motif mulai dari motif kayu hingga 

motif batuan. Lantai vinyl memiliki bentuk yang menarik karena memeiliki 
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bentuk yang lembaran namun warna nya hampir menyerupai dengan 

kondisi lantai parquet atau bahkan marmer sesuai dengan aslinya. 

 

Gambar 65 : Penutup Lantai Vinyl 
Sumber : http://blogharga.xyz/, 2018 

Keuntungan menggunakan penutup lantai Vinyl : 

• Memiliki bentuk yang mudah dipotong dan dibentuk 

• Tidak ditumkan nat / celah ketika sudah dilakukan pemasangan 

• Bentuknya yang elastis dan kuat sehingga tidak mudah sobek 

• Mudah dalam pemasangan dan perawatan. 

c. Lantai parquet 

Lantai parquet merupakan lantai yang dibuat dari potongan – 

potongan kayu yang disusun secara rapi dan membentuk suatu penutup 

lantai dengan motif yang memiliki bentuk seperti kayu. 
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Gambar 66 : Penutup Lantai Parquet 
Sumber : http://blogharga.xyz/, 2018 

Keuntungan menggunakan pentup lantai parquet : 

• Memiliki sifat lebih naturalis 

• Cara pembersihan cukup mudah 

• Mampu meredam panas dengan baik. 

d. Lantai Concrete 

Lantai concrete merupakan jenis lantai yang berasal dari campuran 

semen yang dikeringkan dan diatakan sehingga menjadi lapisan lantai 

yang rapi. 
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Gambar 67 : Penutup lantai Concrete 
Sumber : http://blogharga.xyz/, 2018 

Keuntungan menggunakan lantai concrete : 

• Memiliki daya tahan terhadap beban yang baik 

• Tahan lama 

• Perawatan yang mudah 

• Cocok diletakkan di dalam dan luar bangunan 

• Lebih aman bagi lingkungan 

e. Lantai Karpet 

Lantai karpet merupakan lantai yang terbuat dari bahan utama yang 

berasal dari karet dan kain yang disatukan.  Lantai karpet memiliki tekstru 

yang halus seperti halnya kain yang digunakan sebagai penutup lantai. 
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Gambar 68 : Penutup lantai Karpet 
Sumber : http://blogharga.xyz/, 2018 

Keuntungan menggunakan lantai Karpet : 

• Bisa menahan suhu yang panas 

• Bentuknya yang dapat dipotong dan dibentuk sesaui dengan pola 

• Bentuknya yang luas sehingga tidak terdapat celah pada antar 

sambungan 

• Mudah dalam pemasangan dan perawatan lantai karpet tersebut. 

2. Dinding 

Dinding menjadi material pentup antar ruang yang dapat digunakan pada 

Industri studio perfilman. Dinding berfungsi sebagai sekat antar ruang dan 

juga antar bangunan. Berikut beberapa spesifikasi pentup dinding yang 

baik untuk bangunan industri studio film : 

• Material dinding pada bangunan soundstage harus gelap dan kedap 

suara agar suara dari luar bangunan soundstage tidak bocor masuk 

ketika melakukan syuting 
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• Material dinding pada ruang editing audio juga terdapat lapisan untuk 

membuat ruangan menjadi kedap suara. 

Berikut beberapa material penutup dinding yang dapat diaplikasikan : 

a. Dinding Batu bata 

Dinding batu bata merupakan material pemisah antar yruang yang 

cukjup konvensional digunakan dalam bangunan. Dinding batu bata dibuat 

dari material tanah liat yang dibentuk dan dibakar. 

 

Gambar 69 : Dinding Bata 
Sumber : http://blogharga.xyz/, 2018 

Berikut merupakan beberapa kelebihan menggunakan dinding batu 

bata : 

• Mampu meredam suara 

• Memiliki tingkat durabilitas yang tinggi 

• Mampu menahan tekanan skala kecil 

• Harga lebih ekonomis bila dari segi pemasangan 

b. Dinding partisi kalsiboard 
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Dinding kalsiboard merupakan dinding pengisi yang terbuat dari 

rangka dan ditutup oleh partisi yang bisa dari berbagai macam, salah 

satunya dengan material kalsiboard.  

 

Gambar 70 : Penutup dinding Kalsiboard 
Sumber : http://togurio.blogspot.co.id/, 2018 

c. BroadSound 

BroadSound merupakan salah satu panel pelapis dinding yang digunakan 

untuk mengatur akustik dan peredaman yang terdapat didalam bangunan. 

 

Gambar 71 : Material peredam suara 
Sumber : http://id.acourete.com/, 2018 
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d. Partisi kaca 

Partisi kaca merupakan salah satu dinding pengisi yang 

menggunakan material dari kaca. Umumnya dengan material kaca , 

bahan kaca tersebut sudah difabrikasi dari pihak pabrik dan memiliki 

ukuran tertentu. 

 

Gambar 72 : Material kaca untuk dinding 
Sumber : http://togurio.blogspot.co.id/, 2018 

3. Plafond 

Plafond merupakan salah satu material penutup atas pada tiap lantai 

bangunan agar ruangan menjadi terlihat rapi. 

Berikut merupakan spesifikasi dari pemilihan plafond untuk industri studio 

perfilman : 

• Tahan terhadap hama yang bisa merusak material plafond itu sendiri 

• Material plafong untuk ruang audio harus mampu menahan kedap 

suara. 

Berikut beberapa material yang digunakan untuk plafond : 

a. Gypsum board 
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Gypsumboard merupakan material penutup ruangan yang dibuat 

dengan material gypsum. Gypsumboard dalam pembuatannya dibuat di 

area pabrikan sehingga memiliki ukuran yang sudah pasti. 

 

Gambar 73 : Material Plafond Gypsum Board 
Sumber : https://www.rumah.com, 2018 

 

Berikut beberapa keuntungan menggunakan material gypsumboard : 

• Tidak mudah rusak terbakar 

• Bila terjadi kerusakan cukup diberi dempul untuk perawatan 

• Anti rayap 

• Bentuknya yang estetis, shingga dapat dibentuk dengan cara 

bertingkat. 

b. Papan PVC 

Papan PVC merupakan material penutup atas ruangan atau plafond 

yang berasal dari Polivynil Chlorida. 
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Gambar 74 : Material Plafond Papan PVC 
Sumber : https://www.rumah.com, 2018 

Berikut beberapa keuntungan menggunakan material Papan PVC : 

• Material yang anti rayap karena tidak terdapat unsur kayu 

• Tahan terhadap hasil rembesan air hujan 

• Material yang terhitung kedap suara 

• Pemasangan bisa menggunakan berbagai jenis rangka 

4. Penutup Atap 

Penutup atap merupakan salah satu jenis material penting yang 

digunakan untuk menutup lapisan atas dari bangunan tersebut. 

Berikut spesifikasi pemilihan material untuk penutup atap : 

• Material penutup atap yang baik tidak memantulkan cahaya matahari 

yang dapat mengganggu lingkungan sekitar tapak. 

• Tidak meneruskan panas kedalam bangunan 

• Tidak mudah bocor, material harus awet dan maintenance mudah 
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Berikut beberapa pilihan material yang dapat digunakan sebagai 

penutup atap dalam Industri studio film : 

a. Dak Beton 

Dak beton merupakan jenis penutup atap yang tidak menggunakan 

material atap satupun, prinsip dasar dak beton seperti pada halnya 

bangunan bertingkat yang bagian atasnya terbentuk seperti plat lantai. 

 

Gambar 75 : Dak Beton 
Sumber : http://sekilasinfokampus.blogspot.co.id/, 2018 

Keuntungan menggunakan Dak Beton : 

• Memiliki keuatan yang tinggi sebagai bahan penutup atap 

• Bisa difungsikan atau tempat untuk meletakan beberapa material 

dengan fungsi tertentu 

• Bentuknya dapat disesuaikan dengan bentuk bangunannya. 

b. Roof glass 

Roof glass merupakan material penutup atap yang bersifat 

mentransmisikan cahaya secara menyeluruh kedalam bangunan. Kaca 
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ayng digunakan umumnya bersifat transparan tanpa adanya filter pada 

kaca tersebut. 

 

Gambar 76 : Penutup atap Kaca 
Sumber : http://sekilasinfokampus.blogspot.co.id/, 2018 

Berikut beberapa keuntungan menggunakan material roof garden : 

• Harga yang lebih ekonomis 

• Mampu dijadikan sebagai penerangan alami pada waktu siang hari 

• Mampu meneruskan sinar matahari secara menyeluruh. 

c. Penutup atap Galvalum 

Galvalum merupakan salah satu material penutup atap yang 

terbentuk dari seng yang ditumpuk dan ditata secara merata untuk 

menjadi suatu bagian penutup atap. Galvalum dalam penempatannya 

umunya digunakan untuk bangunan perindustrian. 
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Gambar 77 : Penutup atap Galvalum 
Sumber : http://sekilasinfokampus.blogspot.co.id/, 2018 

Berikut beberapa keuntungan menggunakan material atap 

galvalum : 

• Memiliki ketahanan terhadap rayap, dan keropos 

• Pemasangan yang lebih cepat 

• Perawatan dan penggantian jauh lebih mudah. 

• Beban ringan sehingga tidak membebani bangunan dengan berat. 

3.1.2 Studi Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

A. Pencahayaan 

1. Pencahayaan Alami 



 181 

Pencahayaan alami merupakan sumber pencahayaan yang berasal dari 

sinar matahari pada waktu pagi hingga sore hari. Sinar matahari alami 

mempunyai beberapa keuntungan, yaitu untuk menghemat energi listrik, 

dan  dapat membunuh kuman. Untuk mendapatkan pencahayaan alami 

pada suatu ruang diperlukan adanya jendela-jendela yang cukup besar 

ataupun dinding dengan material kaca sekurang-kurangnya 1/6 daripada 

luas lantai. Dalam penerapannya, cahaya alami dapat dimasukkan melalui 

jendela, skylight, dan dapat diatur supaya bayangan yang jatuh memiliki 

bentuk yang lebih menarik. 

2. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan adalah jenis pencahayaan yang dihasilkan 

oleh sumber cahaya selain cahaya alami (matahari), secara umum cahaya 

tersebut berasal dari hasil karya manusia berupa lampu yang yang 

berfungsi menyinari ruangan sebagai pengganti sinar matahari. Cahaya 

buatan sangat dibutuhkan di ruang soundstage dikarenakan kondisi ruang 

tersebut sangat gelap dan perlu lampu untuk penerangan selama proses 

syuting sebuah film.Untuk ruang Soundstage, cahaya yang dibutuhkan 

adalah sebesar 1000 hingga 5000 lux. Untuk ruang – ruang editing san 

sebagainya diperlukan intensitas sebesar 200 lux, maka dari 

Pencahayaan yang digunakan pada bangunan industri studio film adalah :!

a. General lighting 

General Lighting atau pencahayaan umum adalah suatu sistem 

pencahayaan yang digunakan sebagai sumber penerangan buatan utama. 
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Umumnya penerangan menggunakan general lighting dilakukan dengan 

cara menempatkan titik - titik lampu yang diletakkan pada titik tengah 

ruangan atau diletakkan pada beberapa titik yang dipasang secara 

simetris dan merata. 

 

Gambar 78 : Penerangan Dalam Ruangan 
Sumber : https://teknikelektronika.com/, 2018 

 Tujuan menggunakan general lighting adalah untuk menghasilkan 

sumber cahaya secara terang serta menyeluruh. Lampu yang digunakan 

adalah jenis lampu TL atau lampu downlight. 

b. LED planar lighting 

Lampu ini merupakan serangkaian lampu LED yang memiliki bentuk 

fleksibel sehingga dapat dipasang dimanapun menghiasi bangunan. 

c. Lampu Armatur 

Lampu Armatur merupakan lampu berjenis halogen yang memiliki 

tempat tersendiri dalam penempatannya. Umunya lampu armatur 

digunakan untuk penerangan area indoor dan area outdoor, ukurannya 
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tergantung dari watt lampu yang dipasang didalam box lampu tersebut. 

Pada contohnya ukuran armatur lampu halogen 500 W bentuknya pasti 

tidak akan sama dengan ukuran armature dengan lampu halogen 1000 W, 

hal tersebut dikarenakan perbedaan bentuk ukuran panjang dari bohlam 

tersebut. Bentuk armatur lampu halogen jenis berujung ganda yang 

umunya digunakan untuk lampu sorot diperlihatkan oleh gambar di bawah 

ini. 

 

Gambar 79 : Lampu Spotlight 
Sumber : https://www.mudah.my/, 2018 

 

B. Penghawaan 

1. Penghawaan Alami 

Menggunakan penghawaan yang alami, berupa bukaan – bukaan 

bangunan supaya udara dapat masuk ke dalam ruangan, kemudian 

dengan membuat orientasi bangunan sesuai dengan udara yang 
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melewati. Penghawaan alami dapat masuk dari celah ventilasi yang 

diberikan. 

2. Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan adalah jenis penghawaan tambahan yang 

digunakan dalam bangunan, penghawaan buatan yang dimasukkan  

dengan menggunakan energi listrik untuk menciptakan kenyamanan 

thermal bagi manusia yang menenmpati tempat tersebut yaitu berupa AC 

(Air Conditioner) yang berfungsi untuk pendingin ruangan dan exhaust fan 

terutama pada ruang – ruang utama dan ruangan servis sperti halnya 

kamar mandi yang bertujuan untuk menghisap udara dari dalam ruangan 

supaya udara dapat berganti. 

 

Gambar 80 : Mesin AC Central 
Sumber : http://bimaabaditehnik-smg.blogspot.co.id/, 2018 

3.1.3 Studi Sistem Utilitas 

Studi sistem utilitas merupakan sebuah studi yang memahami 

tentang kelengkapan kebutuhan bangunan untuk menunjang fungsi dari 
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bangunan tersebut. Berikut beberapa studi sistem utilitas yang 

digunanakan : 

A. Sistem Distribusi Air Bersih 

Sumber air bersih yang digunakan pada bangunan ini berasal dari 

PDAM melalui pipa jaringan air bersih dan disalurkan dengan sistem : 

1. Down Feed System 

Dalam sistem ini air ditampung dulu di tangki bawah (ground tank), 

kemudian dipompakan ke tangki atas (upper tank) yang biasanya 

dipasang di atas atap atau di lantai tertinggi bangunan. Dari sini air 

didistribusikan ke seluruh bangunan. Sistem tangki atap ini cukup efisien 

diterapkan. 

 

Gambar 81 : Skema sistem Down Feed 
Sumber : http://machineryequipmentonline.com/, 2018 

B. Sistem Pengolahan limbah 
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Sistem pengolahan limbah ini bertujuan untuk menunjukkan berbagai 

macam sistem pemanfaatan limbah.Sistem pengolahan limbah ini 

menggunakan sistem Two pipe, dimana kondisi limbah yang diolah / 

dibuang didistribusikan dengan cara yang berbeda – beda tergantung 

pada jenis limbahnya. Dengan ini berarti terdapat 3 sistem pembuangan 

limbah yaitu : 

1. Jaringan limbah cair 

Jaringan limbah cair dialirkan sebagian menuju ke sebuah bak 

pengumpul, yang kemudian dialiarkan dan diolah menggunakan sebuah 

filter organic atau biasa disebut bio filtration yang pada akhirnya air 

terserbut dapat digunakan kembali untuk kegiatan penyiraman tanaman. 

Untuk limbah cair sebagian lainnya dibuang langsung menuju saluran kota 

setelah menggunakan filter organic atau bio filtration. 

 

Gambar 82 : Skema Biofiltration 
Sumber : http://www.environmental-systems.co.uk, 2018 

2. Jaringan limbah padat 

Jaringan limbah padat atau Black water adalah sistem pemanfaatan 

limbah padat yang berupa limbah yang berasal dari kotoran manusia. 



 187 

Pada kotoran manusia tersebut kemudian dialirkan dan diuarikan di bio-

septictank, namun limbah padat ini masih dapat digunakan kembali untuk 

media penyuburan media tanam dengan melalui filtrasi organik. 

3. Jaringan pemanfaatan air hujan 

Proses air hujan yang jatuh dari atap bangunan akan dikumpulkan 

menuju ke ground tank pengumpul air hujan yang melewati talang air. 

Tanpa melalui proses filtrasi khusus, proses pemanfaatan air hujan ini 

dapat digunakan secara langsung untuk kebutuhan flush pada toilet.  

C. Sistem Kelistrikan / Elektrikal 

Sistem kelistrikan dan elektrikal pada INdustri Studio perfilman 

sistem penyaluran jaringan listrik menjadi elemen yang penting pada 

proyek industri studio perfilman ini. Hal tersebut disebabkan Suplai 

sumber listrik yang paling utama pada bangunan ini berasal dari PLN. 

Sedangkan suplai sumber listrik sekunder berasal dari generator set atau 

genset maupun proses dari photovoltaic. Keberadaan ruangan elektrikal 

sebaiknya tdijauhkan dan dihindarkan dari aktivitas – aktivitas publik yang 

bertujuan untuk mengurangi radiasi elektromagnetik yang tidak baik untuk 

kesehatan. Maka dari itu berikut adalah sistem distribusi listrik pada 

bangunan :  

D. Sistem Telekomunikasi 

Instalasi jaringan telekomunikasi bangunan adalah jaringan kabel  

fiberoptik yang ditanam pada tanah dengan perlindungan pipa PVC.yang 
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kemudian disalurkan ke setiap bangunan. Bedasarkan jangkauannya, 

jaringan sistem telekomunikasi ini dibedakan menjadi dua yakni :  

1. Sistem telekomunikasi internal 

Sistem telekomunikasi internal melakukan penyampaian informasi 

dengan cara penjangkauan pada satu bangunan. Sistem ini biasanya 

digunakan antar pengelola maupun hubungan pengelola dengan 

pengunjung. Contohnya adalah dengan jaringan telepon (intercom), 

jaringan audio sentral, maupun walky talky.   

2. Sistem Telekomunikasi eksternal 

Sistem telekomunikasi eksternal dilakukan dengan cara 

penyampaian informasi dengan jangkauan antar bangunan dengan pihak 

luar baik perseorangan, maupun perusahaan, dan lain-lain. Contohnya 

adalah jaringan telepon (interlokal) dan jaringan internet.  

E. Sistem Pengamanan Kebakaran 

Berdasarkan penggunaanya, sistem pengamanan tentang bahaya 

kebakaran dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

1. Penanggulangan Pasif 

Pada sistem penanggulangan bahaya kebakaran pasif, bangunan 

merespon secara pasif dengan penggunaan material dan struktur tahan 

api. Selain itu juga terdapat beberapa teknik pemadaman yang bekerja 

secara pasif. Beberapa contoh penanggulangan pasif diantaranya :  

a. Pintu Darurat 



 189 

Pintu darurat merupakan pintu yang bertujuan untuk memberikan 

jalur akses pintu darurat bila terjadi kebakaran. 

 

Gambar 83 : Pintu darurat kebakaran 
Sumber : http://firedoorsurabaya.blogspot.co.id/, 2018 

b. Tangga Darurat 

Tangga darurat merupakan jalur keselamanatan darurat bila terjadi 

kondisi kebakaran. 

c. Smoke Detector dan sprinkler 

Smoke detector adalah alat yang digunakan untuk memberi peringatan 

bila dalam sebuah ruangan mengalami kondisi kebakaran. 
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Gambar 84 : Smoke Detector 
Sumber : http://firedoorsurabaya.blogspot.co.id/, 2018 

2. Penanggulangan Aktif 

Sistem penganggulangan aktif adalah sistem yang dikerjakan oleh 

pengguna bangunan dan dalam perannya untuk memadamkan kebakaran 

yang terjadi. Alat pemadam kebakaran dengan sistem ini biasanya 

dipersiapkan di dalam maupun di sekitar bangunan. Beberapa contoh alat 

pemadam kebakaran tersebut antara lain :  

a. Hydrant 

Hydarnt merupakan alat penyiram kebakaran yang terdapat di dalam 

bangunan. 
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Gambar 85 : Hydrant indoor 
Sumber : http://www.gras.pl/index, 2018 

b. APAR 

APAR merupakan alat pemadam kebakaran portable berupa tabung kecil 

yang bisa digunakan untuk memadamkan api. 

 

Gambar 86 : APAR 
Sumber : http://www.gras.pl/index, 2018 
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c. Hydrant pekarangan 

Hydrant pekarangan merupakan tabung air tempat untuk 

memadamkan air yang diletakkan di pekarangan jalan. 

 

Gambar 87 : Hydrant Outdoor 
Sumber : http://www.gras.pl/index, 2018 

F. Sistem Manajemen Sampah 

Dalam manajemen sampah, terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk sistem pemanfaatan nya yaitu : 

1. Pengumpulan sampah melalui shaft sampah 

Setiap sampah pada tiap lantai akan dibuang melalui shaft sampah, 

terutama pada bangunan perkantoran. Sampah yang dibuang secara 

vertical dari lantai atas menuju lantai bawah akan terkumpul di lantai 

bawah dan dikumpulkan dan akan diangkut oleh petugas keberishan 

sampah kota. 

2. Pengumpulan sampah yang kemudian dilakukan pembakaran 

Sampah – sampah seperti halnya hasil sisa pembuatan set dan 

properti  setelah pembuatan film terkadang harus dihanguskan agar film 
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lain tidak dapat menggunakan properti tersebut kembali, maka dari itu 

pengumpulan set yang sudah tidak terpakai dikumpulkan dan 

dihancurkan, untuk material keras dihancurkan dan akan diambil oleh 

pengambil sampah , selain itu untuk material – material kecil yang bisa 

dibakar akan dibakar pada suatu waktu nantinya. 

3. Pengumpulan sampah organik yang dibusukkan lewat lubang biopori 

Untuk sampah organic erjenis daun – daunan akan dibuang kedalam 

lubang biopori dan dibiarkan membusuk untuk beberpaa waktu, setelah 

beberapa waktu lubang biopori tersebut akan dikumpulkan dan digunakan 

untuk pupuk tanaman lain. 

G. Sistem Transportasi Vertical 

Sistem transportasi vertikal pada bangunan industri studio film ini 

dibutuhkan transportasi vertical mengingat bangunan memiliki level 2 

hingga 3 lantai. Sistem transportasi vertikal yang mungkin digunakan pada 

bangunan ini antara lain :  

1. Elevator atau Lift 

Elevator atau lift merupakan sarana transportasi vertikal yang biasa 

digunakan untuk sirkulasi baik orang ataupun barang melalui box lift yang 

digerakkan secara otomatis. Elevator / lift menggunakan daya listrik yang 

sangat besar, sehingga akan lebih efektif jika sirkulasi antar level 

bangunan sering terjadi. Berdasarkan fungsinya, lift dibedakan menjadi lift 

penumpang dan barang yang bertujuan untuk mengangkut pengunjung 

dan lift servis digunakan untuk mengangkut barang. Penggunaan lift juga 



 194 

merupakan sebuah respon yang baik untuk bangunan terhadap sirkulasi 

para difabel.  

 

Gambar 88 : Elevator 
Sumber : https://financialtribune.com/, 2018 

2. Tangga 

Tangga merupakan transportasi vertikal manual paling  ramah 

lingkungan dan tidak membutuhkan energi listrik terkecuali untuk 

lampunya. Tangga merupakan alat transportasi yang wajib ada didalam 

bangunan karena ruang tersebut tidak mengandalkan energi listrik dan 

lebih hemat energy dari segi biaya dan bila dibandingkan dengan 

eskalator ataupun lift. Selain sebagai sirkulasi, tangga juga merupakan 

jalur evakuasi yang baik yang dapat diandalkan ketika dalam kondisi 

darurat kebakaran.  

3. Ramp 
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Ramp umumnya digunakan sebagai jalur sirkulasi bagi karyawan 

maupun pengunjung yang menggunakan kursi roda. Selain itu, ramp juga 

digunakan untuk mengangkut barang dari level lantai rendah menuju ke 

level lantai yang lebih tinggi. Sehingga adapun ketentuan standar 

kemiringan ramp yang baik untuk manusia yakni tidak boleh melebihi 1:12.  

 

Gambar 89 : Ramp 
Sumber : https://www.titanramps.com/, 2018 

H. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang digunakan pada bangunan dibedakan 

menjadi dua yakni :  

1. Sistem keamanan aktif 

Keamanan aktif dilakukan dengan menggunakan jasa pengamanan 

berupa security yang bertugas untuk memantau segala keamanan 

aktivitas lapangan secara langsung di dalam  bangunan maupun di luar 

bangunan. 

2. Sistem keamanan pasif 
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Sistem keamanan pasif dilakukan dengan cara mengandalkan 

teknologi terkni yaitu berupa kamera CCTV yang terpasang pada plafond 

setiap ruangan baik ruang indoor maupun ruang outdoor. Kamera CCTV 

ini kemudian dihubungkan dengan layar security yang akan terus menyala 

selama 24 jam.  

 

Gambar 90 : CCTV 
Sumber : https://www.indiamart.com/, 2018 

3.1.4 Studi Pemanfaatan Teknologi 

Studi pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh besar pada 

perancangan projek Industri studio perfilman. Maka dari itu berikut 

beberapa pemanfaatan teknologi yang dapat digunakan kedalam industri 

studio perfilman yaitu : 

A. Sistem FTTB (Fiber optic to the Building) 

Fiber optic merupakan suatu jenis teknologi terkini yang dalam 

mengaplikasikan jalur telekomunikasi, internet dan jaringan control yang 

lain dengan menggunakan jenis kabel yang paling maju yaitu kabel fiber 



 197 

optic. Fiber optic dalam perkembangganya dalam teknologi samakin 

digunakan oleh bangunan – terkini bertujuan untuk mempermudah akses 

kegiatan telekomunikasi tersebut. 

 

Gambar 91 : Jalur FTTB 
Sumber : http://www.summittelecomm.com/, 2018 

Berikut keunggulan menggunakan Fiber optic : 

• Tingkat kecepatan internet mencapai 1000 Mbps 

• Pengupgrade an kabel sangat mudah tanpa harus mengubah 

maupun membongkar seluruh jaringan kabel 

• Mampu bertahan dari berbagai cuaca seperti panas dan hujan 

• Kemungkinan terjadi gangguan telekomunikasi sangat kecil 

• Kecil kemungkinan terjadi kendala konsleting 

B. Solar Panel 

Solar Panel adalah konversi cahaya sinar matahari menjadi listrik, 

baik secara langsung dengan menggunakan photovoltaic, atau tidak 

langsung dengan menggunakan tenaga surya terkonsentrasi sehingga 

menghasilkan tenaga listrik. Keunggulan dari penggunaan solar panel: 

1. Ramah lingkungan. 
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2. Pemasangannya mudah. 

3. Tidak memerlukan bahan bakar minyak. 

4. Kapasitas daya listrik dapat di tambah sesuai dengan kebutuhan. 

3.3 Analisa Konteks Lingkungan 

3.3.1 Analisis Pemilihan Lokasi 

Berdasarkan kondisi yang ada di Indonesia, projek industri studio 

film ini termasuk dalam bangunan yang memiliki fungsi perindustrian yang 

bergerak di bidang jasa. Terkait projek industri studio perfilman, berikut 

beberapa kriteria untuk dijadikan standar pemilihan lokasi : 

• Berada dekat dengan Ibu Kota negara 

• Jauh dari permukiman 

• Terletak jauh dari sumber-sumber kebisingan 

• Luas lahan memenuhi 

• Aksesibilitas mudah 

• Prasarana dan sarana yang mewadahi 

• Masuk dalam wilayah industri sesuai dengan RTRW yang berlaku 

Berdasarkan beberapa kriteria diatas,  Kabupaten Tangerang dipilih 

sebagai lokasi berdirinya Industri Studio Perfilman. Kabupaten Tangerang 

dipilih oleh karna letaknya dengan Ibu Kota Jakarta yang relatif dekat, 

namun kepadatan penduduknya relatif rendah. Selain dari itu, 

ketersediaan lahan kosong di Kabupaten Tangerang tergolong masih 

cukup luas dibandingkan dengan daerah sekitar Kota Jakarta lainnya. 
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Selain dari itu, pemilihan Kabupaten Tangerang juga didasari oleh 

kebutuhan industri perfilman di Indonesia yang kian menunjukan 

prestasinya. Dimana banyak artis serta aktor pemain film kebanyakan 

tinggal di Jakarta, namun di Jakarta belum ada fasilitas yang mewadahi 

untuk pengambilan film. Sehingga kriteria pemilihan lokasi yang paling 

utama yakni, berada dekat dengan Ibu Kota Negara. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (pasal 50), terdapat 

beberapa kecamatan yang memiliki wilayah peruntukan sebagai kawasan 

industri sedang. Adapun wilayah tersebut meliputi : 

• Kecamatan Balaraja 

• Kecamatan Tigaraksa 

• Kecamatan Kosambi 

• Kecamatan Pasar Kemis 

• Kecamatan Cikupa 

• Kecamatan Sepatan 

• Kecamatan Kelapa Dua 

• Kecamatan Curug 

• Kecamatan Mekar Baru 

• Kecamatan Sindang Jaya 

• Kecamatan Jayanti 

• Kecamatan Cisauk 

• Kecamatan Pagedangan 
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• Kecamatan Legok 

Dari beberapa kecamatan diatas, dipilih 2 alternatif lokasi dengan 

tingkat kepadatan penduduk terendah, sebagai salah satu kriteria 

pemilikan lokasi yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun lokasi 

tersebut meliputi : 

A. Kecamatan Pagedangan 

Dari beberapa pertimbangan (sector luas lahan, kepadatan 

penduduk, serta kondisi lingkungan sekitar), kecamatan pagedangan 

menjadi salah satu lokasi terpilih. Kecamatan pagedangan dengan luas 

45.69 km2 terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan. 

 

Gambar 92 : Peta Kecamatan Pagedangan 
Sumber : desa-pagedangan.com, 2018 
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Gambar 93 : Peta Pembagian Kelurahan di Kecamatan Pagedangan 
Sumber : tangerangkab.bps.go.id  

Adapun batas-batas kecamatan Pagedangan, sebagai berikut : 

• Sebelah Utara  : Desa Lengkong Kulon 

• Sebelah Timur  : Desa Sampora 

• Sebelah Selatan : Desa Situ Gadung 

• Sebelah Barat  : Desa Cicalengka 

Potensi Kecamatan Pagedangan : 

• Berada di dataran rendah 
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• Memiliki aksesibilitas yang mudah dan memadai sebagai wilayah 

urban metropolitan berupa jalan arteri primer dan arteri sekunder. 

• Dekat dengan pusat kota yang memiliki fasilitas utama untuk 

perdagangan dan jasa, sehingga mempermudah akomodasi. 

• Tingkat kepadatan penduduk tergolong sedang 

• Aksesibilitas jalan sudah baik 

• Jauh dari pusat kota sehingga kebisingan relatif rendah 

Kendala kecamatan Pagedangan : 

• Infrastruktur dan jaringan utilitas yang memadai masih belum 

merata. 

• Jauh dari fasilitas publik seperti rumah sakit, rumah makan 

Kelurahan Lengkong Kulon 

• Memiliki luas 562,976 ha 

• Jumlah penduduk ± 6.745 dengan kepadatan ± 12 jiwa/ha 

• Luas fungsi industri 212 ha 

• Jumlah permukiman penduduk : 187 

• Jumlah transportasi : 

- Motor : 395 

- Mobil  : 67 

- Taxi  : 0 

- Bus  : 0 

- Angkot : 17 

Kelurahan SituGadung 
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• Memiliki luas 397,769 ha 

• Jumlah penduduk ± 7.867 dengan kepadatan ± 19 jiwa/ha 

• Luas fungsi industri 87,7 ha 

• Jumlah permukiman penduduk : 254 

• Jumlah transportasi : 

- Motor : 487 

- Mobil  : 89 

- Taxi  : 0 

- Bus  : 0 

- Angkot : 28 

 

B. Kecamatan Legok 

Dari beberapa pertimbangan (sector luas lahan, kepadatan 

penduduk, serta kondisi lingkungan sekitar), kecamatan legok menjadi 

alternatif lokasi terpilih. Kecamatan legok dengan luas 7.170,370 km² 

dengan jumlah penduduk 68.928 Jiwa. Kecamatan Legok terdiri dari 10 

desa dan 1 kelurahan.  

Adapun batas-batas kecamatan Legok, sebagai berikut : 

• Sebelah Utara berbatasan dgn Kec. Curug  

• Sebelah Selatan berbatasan dgn  Kab Bogor 

• Sebelah Barat berbatasan dgn  Kecamatan Panongan. 

• Sebelah Timur berbatasan dgn  Kecamatan   Pagedangan. 

Potensi Kecamatan Legok : 
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• Berada di dataran rendah 

• Memiliki aksesibilitas yang mudah dan memadai sebagai wilayah 

urban berupa jalan arteri primer dan arteri sekunder. 

• Dekat dengan pusat kota yang memiliki fasilitas utama untuk 

perdagangan dan jasa, sehingga mempermudah akomodasi. 

• Luas lahan kosong masih tergolong banyak 

Kendala kecamatan Legok : 

• Infrastruktur dan jaringan utilitas yang memadai masih belum 

merata. 

• Penduduk relatif padat, kebisingan relatif tinggi 

• Jauh dari fasilitas publik seperti rumah sakit, rumah makan 

• Kawasan tergolong kurang berkembang karena rendahnya 

pendapatan penduduk 

Kelurahan Sedang Wetan 

• Memiliki luas 402.418 ha 

• Jumlah penduduk ± 14.342 dengan kepadatan ± 35 jiwa/ha 

• Luas fungsi industri 137 ha 

• Jumlah permukiman penduduk : 324 

• Jumlah transportasi : 

- Motor : 576 

- Mobil  : 137 

- Taxi  : 0 

- Bus  : 0 
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- Angkot : 32 

Kelurahan Caringin 

• Memiliki luas 205,86 ha 

• Jumlah penduduk ± 10.453 dengan kepadatan ± 50,9 jiwa/ha 

• Luas fungsi industri 64,98 ha 

• Jumlah permukiman penduduk : 286 

• Jumlah transportasi : 

- Motor : 386 

- Mobil  : 98 

- Taxi  : 0 

- Bus  : 0 

- Angkot : 39 

 

Matriks pemilihan kelurahan tiap Kecamatan dianalisis dengan kriteria 

sebagai berikut : 

Matriks pemilihan kelurahan di Kecamatan Pagedangan : 

Tabel 61 : Tabel Perbandingan kelurahan di Kecamatan Pagedangan  
Kecamatan Pagedangan 

Kriteria 
Kelurahan 

Keterangan Lengkong 
Kulon 

Situ 
Gadung 

Kepadatan 
Penduduk 12 jiwa/ha 19 jiwa/ha 

Tidak padat < 50 / ha, 
Kurang padat 51 – 250 / ha, 
Cukup padat 251 – 400 / ha, 

Sangat padat > 400 / ha 
Luas Fungsi 

Industri 212 ha 87,7 ha 
(KDB 0,6; KLB 0,8) 
Minimal lahan 5 ha 

Kepadatan 
Permukiman 3,47% 4,27% Semakin tidak padat semakin baik. 
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Kepadatan 
Transportasi 397 604 Semakin tidak padat semakin baik. 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Matriks pemilihan kelurahan di Kecamatan Legok : 

Tabel 62 : Tabel Perbandingan Keluarahan di Kecamatan Legok  
Kecamatan Pagedangan 

Kriteria 
Kelurahan 

Keterangan Sedang 
Wetan  

Caringin  

Kepadatan 
Penduduk 35 jiwa/ha 

50,9 
jiwa/ha 

Tidak padat < 50 / ha, 
Kurang padat 51 – 250 / ha, 
Cukup padat 251 – 400 / ha, 

Sangat padat > 400 / ha 
Luas Fungsi 

Industri 137 ha 64,98 ha 
(KDB 0,6; KLB 0,8) 
Minimal lahan 5 ha 

Kepadatan 
Permukiman 7,47% 12,27% Semakin tidak padat semakin baik. 

Kepadatan 
Transportasi 879 1.219 Semakin tidak padat semakin baik. 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Kebutuhan kualitas : 

• Wilayah peruntukan industri? ! Sejauh mana lahan terpilih mampu 

memenuhi fungsi peruntukan wilayah industri projek terkait 

• Jangkauan urban? ! Efisiensi jangkauan wilayah dari subkota 

maupun pusat kota 

• Aksesibilitas? ! Bagaimana kondisi aksesibilitas menuju dan dari 

lokasi terpilih 

• Jaringan infrastruktur dan utilitas? ! sejauh mana infrastuktur serta 

jaringan utilitas yang mewadahi 

Matriks perbandingan kualitas lokasi antar kelurahan 
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Tabel 63 : Matriks kualitas Lokasi 
MATRIKS KUALITAS LOKASI 

Kualitas Bobot Lengkong Kulon Sedang Wetan 
Skor Skor x Bobot Skor Skor x Bobot 

Wilayah 
peruntukan  30% 9 2,7 9 2,7 
Jangkauan 
urban. 25% 7 1,75 5 1,25 
Aksesibilitas. 25% 9 2,25 7 1,75 
Jaringan 
infrastruktur dan 
utilitas. 

20% 7 1,4 6 1,2 

TOTAL  8,1  6,9 
Sumber :  Analisa Pribadi, 2018 

3.3.2 Analisis Pemilihan Tapak 

A. Alternatif Tapak A 

 
Gambar 94 : Lokasi tapak Pertama 

Sumber : Mapping Area, 2018 

Lokasi : Jalan  BSD Foresta, Lengkong Kulon, Pagedangan, Banten 

Tapak terletak di Jalan BSD Foresta dengan eksisting tapak berupa lahan 

hijau kosong. Dan dibatasi oleh sungai 
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Adapun batas-batas tapak terlihat, meliputi : 

• Utara : Jalan Spring Boulevard, Kecamatan Pagedangan 

• Timur : Sungai Cisadane dan kecamatan Serpong Utara. 

• Selatan : Jalan BSD Forest dan Perumahan De Park BSD. 

• Barat : Jalan raya BSD Foresta dan lahan kosong 

Kondisi Eksisting Tapak (Dokumen survey pribadi, 3 Februari 2018) : 

Tabel 64 : Spesifikasi Tapak Satu 
ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim 
Beriklim tropis lembab dengan suhu rata-rata berkisar 

antara 27°C – 33°C. 

Topografi 
Sebagian besar berjenis tanah lunak Latosol (Merah 

kekuningan) yang memiliki kemiringan 0% - 3% (BSD) 

Vegetasi 
Memiliki potensi untuk ditanami tanaman tahunan dan 

tanaman hortikultura. 

Potensi Sumber Air Sumber air bersih PDAM 

Arah Angin Dominan arah Tenggara ! Barat laut 

Keadaan 

Lingkungan 

Tapak berupa lahan kosong yang ditanami rumputan 

hijau. 

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan 

Pemerintah 

Peraturan daerah Kabupaten Tangerang nomor 15 

tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031. 

Regulasi 

KDB : max. 60% 

KLB : 3,2 

GSB Jl. BSD Foresta : 23 m 



 209 

GSS Sungai Cisadane : 20 m 

Fungsi dan Hirarki 

Pusat permukiman, dan pusat perdagangan. 

Pusat transportasi udara 

Pusat pelayanan kota 

Sub pusat pelayanan kota ; perdagangan dan jasa, 

pendidikan, kesehatan, peribadatan, pelayanan umum 

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View 

View from site ; view yang nampak dari tapak yakni 

pemukiman daru dan lahan kosong. 

View to site ; view yang terlihat dari Jalan BSD 

Foresta adalah lahan hijau kosong. 

Topografi Tergolong dataran rendah, dengan kemiringan 0-1% 

Air 

Curah hujan sebesar 136 m3/tahun dengan tingkat 

kelembaban sebesar 47% hingga 81%. Dengan 

periode bulan basah bulan November hingga bulan 

April. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota / 

Kawasan 

Berada di samping jalan kolektor sekunder Jl. BSD 

Foresta. 

Akses jalan utama melalui Jl. BSD Foresta. 

Terdapat jaringan telepon, jaringan listrik, dan 

sampah. 

Citra Arsitektural 
Area di sekitar tapak hanya berupa lahan kosong 

yang ditumbuhi vegetasi. 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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Potensi alternative tapak A : 

• Tapak terletak di jalan kolektor sekunder dengan jalan besar dengan 

lebar 20 meter sehingga mempermudah aksesibilitas. 

• Terletak di daerah jauh dari kegiatan pusat permukiman. 

• Memiliki daya dukung dan kestabilan tanah yang baik. 

• Memiliki vegetasi lingkungan yang memadai. 

• Akses jalan yang mudah dijangkau dan sangat besar. 

Kendala tapak A: 

• Akses kegiatan publik jauh dari lokasi tapak. 
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B. Alternatif Tapak B 

 
Gambar 95 : Lokasi Tapak kedua 

Sumber : Mapping Area, 2018 

Lokasi : Jalan raya BSD Boulevard Utara, Lengkong Kulon, Pagedangan, 

Tangerang, Banten 

Tapak terletak di Jalan BSD Boulevard Utara dengan eksisting tapak 

berupa lahan kosong dengan sebagian kecil vegetasi. 

Adapun batas-batas tapak terlihat, meliputi : 

• Utara : Jalan raya BSD Boulevard Utara dan lahan kosong. 

• Timur : Jalan raya, lahan kosong dan beberapa rumah warga  

• Selatan : Jalan Raya, permukiman baru 

• Barat : Jalan Raya, beberapa pemukiman baru. 

Tabel 65 : Spesifikasi Tapak Kedua 
ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Iklim tropis lembab dengan suhukira-kira  24°C – 32°C. 
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Topografi 
Tanah lunak jenis latosol dengan kemiringan tanah 

sekitar 0-3% 

Vegetasi Masih alami 

Potensi Sumber 

Air 

Sumber air bersih PDAM. 

Arah Angin Dominan arah utara ! selatan 

Keadaan 

Lingkungan 

Lahan kosong dengan sedikit vegetasi. 

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan 

Pemerintah 

Peraturan daerah kota Tangerang nomor 13 tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

kota Tangerang tahun 2011-2031.  

Regulasi 

KDB : max. 60% 

KLB : 3.2 

GSB Jl. BSD boulevard Timur : 23  

Fungsi dan 

Hirarki 

Pusat permukiman baru, perdagangan, dan jasa. 

Pusat transportasi udara. 

Pusat pelayanan kota. 

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View 

View from site ; view yang terlihat dari tapak berupa 

lahan kosong, jalan raya, dan beberapa permukiman 

penduduk yang baru dibangun. 

View to site ; view yang terlihat dari Jalan BSD 

boulevard berupa lahan kosong tanpa satupun 

bangunan, dan beberapa vegetasi. 
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Topografi Sebagian besar berjenis tanah lunak berjenis latosol. 

Air 

Curah hujan sebesar 126 m3 per tahun dan tingkat 

kelembaban 50% hingga 70%. Dengan periode bulan 

basah bulan November hingga bulan April. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota / 

Kawasan 

Berada di jalan kolektor sekunder Jl. BSD Boulevard 

Utara. 

Akses jalan utama melalui Jl. BSD Boulevard Utara 

Terapat jaringan listrik, jaringan telepon dibawah 

permukaan tanah, jaringan drainase tertutup. 

Citra Arsitektural Kondisi lahan kosong tanpa adanya bangunan satupun 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

Potensi tapak B : 

• Tapak terpilih berada di jalan kolektor sekunder dengan jalan besar 

selebar 20 meter, sehingga aksesibilitas mudah 

• Terletak di daerah yang sudah menjadi wilayah BSD dan belum ada 

perencanaan dari pihak BSD.  

• Memiliki daya kestabilan tanah yang baik. 

• Cukup jauh dengan permukiman warga. 

• Kondisi jalan yang relatif sepi  

Kendala tapak B : 

• Kondisi tanah yang lunak sehingga perlu perlakuan yang tepat. 

• Walapun jauh dari area pemukiman namun disekitar area merupakan 

permukiman baru. 
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• Memiliki vegetasi lingkungan yang kurang memadai. 
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