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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

IV.1 Konsep Program 

IV.1.1 Aspek Citra Arsitektur 

Citra bangunan yang ingin di tampilkan adalah bangunan yang 

secara visual dan rasa dapat menjadi media promosi potensi potensi 

ekonomi kreatif yang ada di jawa tengah. Sehingga fungsi utama dari 

bangunan ini dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu dapat menjadi 

ruang kerja kreatif yang baik dan nyaman. 

Citra yang ingin di tampilkan di dalam komplek pengembangan 

ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di kota semarang ini adalah 

berbasis karakteristik budaya lokal yang ada di jawa tengah. Karakteristik 

kuat yang ada di jawa tengah ialah kesenian dan arsitektur jawa tengah. 

Karakteristik dari kesenian jawa tengah ini dapat berupa batik, 

pewayangan, legenda, arsitektur, dan lain lain. Di harapkan komplek 

pengembangan ekonomi kreatif ini dapat mewakili ke khasan dari provinsi 

jawa tengah. 
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IV.1.2 Aspek Fungsi 

Bangunan ini berfungsi sebagai wadah untuk memroduksi dan 

mempromosikan serta memasarkan produk produk kreatif yang ada di 

jawa tengah. Selain itu juga memberikan fasilitas kepada para pelaku 

industri kreatif di jawa tengah dan memberikan peluang kerja terhadap 

masyarakat. 

IV.1.3 Aspek performance bangunan 

Komplek bangunan pusat pengembangan ekonomi kreatif berbasis 

budaya lokal di kota semarang harus memiliki karakter yang mewakili jawa 

tengah dalam satu wadah 

IV.1.2 Aspek Ramah Lingkungan 

Memproses kembali limbah dari area produksi sebelum di buang ke 

luar tapak  /bangunan. 

IV.1.4 Aspek Teknologi 

Penggunaan teknologi sebagai pendorong bangunan agar ramah 

lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada kemudian di 

olah dengan teknologi. Selain itu untuk menciptakan bentuk bangunan 

yang berkarakter namun tetap modern. 

IV.2 Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perencanaan 

IV.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan terhadap kota atau lingkungan  

 Mewadahi para pelaku seni yang ingin memasarkan dan 

memamerkan produk kreatifnya 
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 Menjadikan generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan 

budaya lokalnya 

 Membuka lapangan pekerajaan baru 

 Sebagai tempat pariwisata baru 

 Memberikan pelatihan kerja kepada pelaku usaha maupun 

masyarakat guna melatih keterampilan 

 Semakin meningkatnya ekonomi kreatif di jawa tengah dan 

semakin dikenal nasional maupun internasional 

IV.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Berikut adalah beberapa factor yang akan menjadi factor penentu 

perancangan pusat pengembangan ekonomi kreatif berbasis budya lokal 

di kota semarang adalah : 

1. Faktor Pelaku 

Pelaku pada bangunan sangat mempengaruhi pola sirkulasi dan 

tatanan ruang yang direncanakan. Selain itu perilaku dari pelaku juga 

menjadi faktor penentu yang perlu dipertimbangkan.  

2. Faktor aktivitas 

Aktivitas di dalam bangunan ini sudah di rencanakan dan aktivitas 

tersebut bisa di dalam atau di luar bangunan 

3. Faktor lingkungan 

Kondisi lingkungan baik dari keadaan tapak, ketersediaan sarana 

dan prasarana, serta fungsi bangunan disekitar tapak. Maka desain yang 

diharapkan dapat berpengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. 
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4. Persyaratan desain 

Persyaratan desain seperti ruang-ruang khusus yang perlu 

diperhatikan agar ruang yang tercipta dapat sesuai dengan fungsinya dan 

berfungsi dengan baik. Persyaratan ini diperoleh dari studi literatur dan 

analisis proyek sejenis serta regulasi yang sudah ditentukan. 

5. Kenyamanan, keselamatan dan keamanan 

Pentingnya penerapan sistem keselamatan dan keamanan 

bangunan seperti menyediakan APAR, sprinkle, smoke detector, hydrant 

box, jalur evakuasi, serta jalur mobil pemadam kebakaran. Selain itu 

penyediaan CCTV sebagai sistem keamanan bangunan. 

6. Faktor regulasi dan standar 

Dalam merancang proyek ini juga perlu dipertimbangkan peraturan 

daerah yang ada seperti KDB, KLB, GSB dan lain sebagainya 

IV.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

Dalam perancangan perancangan pusat pengembangan ekonomi 

kreatif berbasis budya lokal di kota semarang memiliki beberapa factor, 

yaitu : 

IV.2.3.1 Persyaratan Arsitektural 

1. Bangunan ini haru s di desain untuk mewakili karakteristik 

budaya di jawa tengah 

2. Penataan sirkulasi yang jelas 
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3. Penyusunan ruang dan sirkulasi di pikirkan dengan matang agar 

proses di dalam bangunan, distribusi barang maupun acara 

yang di selenggarakan berjalan lancar dan tidak mengganggu 

pengunjung yan glain 

IV.2.3.2 Persyaratan Sistem Bangunan 

1. Pemilihan struktur bangunan yang sesuai dengan keadaan 

lokasi yang dipilih 

2. Perencanaan material bangunan dengan mempertimbangkan 

fungsi bangunan 

3. Pemililhan struktur bangunan yang sesuai dengan bentuk 

bangunan yang akan didesain 

4. Memperhitungkan ruang gerak dan aksesibilitas yang aman 

terhadap kapasitas pengunjung yang besar.  

5. Perencanaan fasilitas perlindungan terhadap kebakaran dan 

kejelasan jalur evakuasi serta pintu darurat 

6. Perencanaan sistem utilitas, mekanikal dan elektrikal yang 

sesuai dengan bangunan 

7. Bangunan harus dapat menunjukan fungsi yang ada sehingga 

dapat di kenali oleh masyarakat luar. 

IV.2.3.3 Persyaratan Lingkungan 

1. Memperhatikan pemilihan tapak yang merupakan daerah yang 

sudah dilengkapi oleh jaringan air, telepon, listrik, sampah, dan 

akses jalan.  
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2. Memperbaiki lingkungan tapak dan meminimalkan kerusakan 

yang terjadi dalam pengolahan tapak.  

3. Lokasi dekat dengan fasilitas umum 

IV.3 Program Arsitektur 

IV.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

Kelompok aktivitas pada Pusat pengembangan ekonomi kreatif 

berbasis budaya lokal di Semarang ini dibagi menjadi yaitu: 

 Kelompok aktivitas kegiatan utama 

 Kelompok aktivitas kegiatan saat ada event 

 Kelompok aktivitas kegiatan penunjang saat tidak ada event 

 Kelompok aktivitas kegiatan pengelola 

 Kelompok aktifitas kegiatan servis 

Detail kelompok aktivitas dapat dilihat pada tabel III.5, tabel III.6, tabel 

III.7, tabel III.8 dan tabel III.9 

IV.3.2 Program Besaran Ruang 

Berikut adalah hasil dari analisis besaran ruang dikelompokkan 

berdasarkan fasilitas pada tabel IV.1: 

1. Perhitungan luas tapak: 

Tabel. IV.1 Total luas bangunan  

1 kelompok kegiatan kesenian     225.912 
2 kelompok kegiatan kuliner 

  
3110.73 

3 kelompok legiatan kriya 
  

673.66 
4 kelompok kegiatan arena pagelaran 

  
1302.64 

5 kelompok kegiatan penunjang 
  

1560.982 
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6 kelompok kegiatan pengelola 
  

819.48 
7 kelompok kegiatan servis 

  
1093.98 

8 
kelompok kegiatan pameran dan 

komersil 
  

7200 
  total luas bangunan     15.987.38 m2 
  sirkulasi antar ruang 30 %     4.796.214 

  total luas     20.783.594 m2 
Total Luas bangunan  =  20.783.59 m2  

Total Luas Area Parkir = 4.651 m2 

KDB = 60% 

KLB = 6 

GSB = 29 m 

1. Luas lantai dasar = 3.197.47 m2 

2. Luas lahan terbuka  

= lahan parkir + lahan terbuka 

  = 4651 m2 + 21.216.40 m2 

  = 25.867.40 m2 

3. Luas kebutuhan lahan  

= L. Lt dasar + L. Ruang Terbuka  

= 3.197.47 m2 + 21.216.40  m2 

  = 24.413.87 m2 

4. Luas Ruang Terbuka Hijau = 20% x luas lahan 

= 20% x 42.008 m2 

 = 8.401,6 m2 

Ketentuan luas RTH berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wiayah) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031. 

5. Luas kebutuhan lahan keseluruhan  
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= L. Lt dasar + L. Ruang Terbuka + RTH 

= 3.197.47 +  25.867.40 m2+ 8.401,6 m2 

= 37.466.47 m2 

 

IV.3.3 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

Berikut adalah program dalam pemilihan jenis struktur dan 

enclosure ada pada tabel IV.2 

Tabel IV.2 Pemilihan jenis struktur dan enclosure 

Sistem 
Struktur Alternatif Terpilih 

Struktur 
Bawah 

 
 

 Pondasi yang di pilih di dalam proyek ini adalah pondasi 
batu kali karena untuk bangunan ini adalah bangunan 
sederhana. Untuk tribun menggunakan footplat. dimana 
pondasi ini mudah di aplikasikan dan mudah di pasang 
 

Struktur 
Tengah 

 

 Struktur tenggah menggunakan struktur rangka yang terdiri 
dari kolom dan balok. Kolom dan balok yang digunakan 
adalah dari bahan beton dengan pertimbangan 
pelaksanaan yang lebih mudah serta lebih tahan terhadap 
api. Untuk dindingnya menggunakan dinding batu bata. 

Struktur Atas 
 

 Struktur atas menggunakan struktur kayu sederhana . 
selain kayu untuk unsur modernya menggunakan 
membrane yang di desain khusus dan berbentuk sesuai 
keinginan 

Sistem 
Enclosure Alternatif Terpilih 

Penutup 
Lantai 

 
 
 

 Jenis penutup lantai yang digunakan adalah floor hardener 
untuk area umum karena banyaknya pergerakan dan 
kemungkinan kerusakan lebih besar sehingga diantisipasi 
dengan bahan mampu tahan lama. Lantai granit digunakan 
untuk ruang di area VVIP dan VIP, Karpet digunakan pada 
area ruang indoor. Untuk ruang ruang lain menggunakan 
keramik seperti biasa 

Penutup 
Dinding 

 

 Penutup dinding utama menggunakan dinding bata merah 
karena membutuhkan kekokohan, penyekat antar ruang 
yang tidak banyak diakses menggunakan partisi kalsiboard. 
Ruang VIP, VVIP, kedai ata lapak menggunakan plesteran 
dinding biasa 

Penutup Pada beberapa ruang menggunakan plafon gymsum, 
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IV.3.4 Program Sistem Utilitas 

IV.3.5 Studi Sistem Utilitas 

IV.3.5.1 Sistem Distribusi Air Bersih 

Sistem distribusi air bersih yang dipilih adalah sistem down feed 

karena dengan sistem ini lebih dapat menghemat penggunaan listrik. 

Selain itu sistim ini juga memanfaatkan gravitasi untuk penyalurannya. 

Pemenuhan kebutuhan air bersih menggunakan sumur artetis. 

 

 

 

 

 

 

Bagan IV.1 Bagan distribusi air bersih 

 

IV.3.5.2 Sistem Pengolahan Limbah  

Pengolahan limbah dari suatu bangunan perlu diperhatikan, 

berdasarkan sistem pengaliran limbah cair, dibagi menjadi dua jenis 

antara lain: 

Plafond 
 

 

namun pada area area penting tidak menggunakan plafon 
karena bertujuan untuk mempertahankan kualitas ruang di 
dalamnya 

Penutup Atap 
Penutup atap 

atap utama menggunakan bahan genteng tanah liat,kayu 

PDAM/ 

ARTETIS 

GROUND 

WATERTANK 

POMPA 

LISTRIK 

TANDON 

ATAS 

WATER 

SUPPLY 
PLUMBING 

TITIK BUTUH 

AIR BERSIH 
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Sistem pengolahan limbah yang dipilih adalah menggunakan 

sistem two pipe. Karena sistem ini memisahkan pembuangan limbah 

antara kotoran padat dan cair, sehingga limbah dapat dikontrol untuk 

pengolahan selanjutnya 

1. Jaringan Limbah Cair (Grey Water) 

Limbah cair yang berasal dari dapur, kamar mandi dll yang 

tergolong kedalam grey water, dialirkan menuju bak pengumpul limbah 

yang kemudian akan diolah melalui filter organik / bio filtration dan 

kemudian dapat digunakan sebagai menyiram tanaman yang ada diarea 

bangunan. Sedangkan sisa air yang mengendap pada bio filtration 

langsung dibuang menuju saluran kota.  

 

 

 

 

  Bagan IV.2 Bagan pengolahan grey water  
 

2. Jaringan Air Hujan 

Limbah air hujan yang jatuh ke atap bangunan dikumpulkan melalui 

talang yang berujung pada ground tank khusus air hujan. Tanpa 

mengalami pengolahan air hujan ini dapat digunakan sebagai flush. 

Grey 

water 

Bak 

Kontrol 

Bak 

Pengumpul 
Bio Filtration 

Menyiram 

Tanaman 
Saluran kota 
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 Bagan IV.3 Bagan pengolahan air hujan 

 

 

3. Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Limbah padat yang berasal dari toilet dalam hal ini adalah kotoran 

manusia, pada dasarnya dapat terurai pada bio septictank, tetapi limbah 

ini dapat digunakan lagi sebagai media penyubur tanaman dengan melalui 

proses filtrasi organik.  

 

 

 

 

  Bagan IV.5 Bagan pengolahan black water 
 

IV.3.5.3 Manajemen Sampah 

Dalam memanajemen limbah sampah, terdapat beberapa metode 

dalam pembuangannya, antara lain dengan pemisahan antara sampah 

organik dan anorganik. Dalam metode ini, pembuangan sampah 

dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah 

organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik 

Air hujan Talang Bak kontrol Ground tank 

Flush Toilet  

Black 

water 

Bak 

kontrol 

Bio 

septictank 
Filter 

Resapan tanah 
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dipilah untuk kemudian sampah yang masih bias dijul dipisahkan dengan 

sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan untuk dibuang langsung 

menuju bak sampah lingkungan atau diangkut oleh petugas kebersihan 

kota untuk diankut langsung menuju TPS. 

IV.3.5.4 Penanganan Kebakaran 

Dalam sistem penanggulangan terhadap bahaya kebakaran dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

Sistem pemadam kebakaran pasif pada bangunan ini 

menggunakan pintu darurat yang memungkinkan kendaraan polisi, 

pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan lain untuk layanan 

darurat serta kendaraan untuk penyanang cacat langsung mengakses 

lapangan, sprinkler, dan smoke detector. Sedangkan sistem pemadam 

kebakaran aktif menggunakan peralatan berupa APAR yang diletakkan 

pada setiap ruangan, hydrant box didalam bangunan dengan jarak 

maksimal 25 meter. Untuk di luar bangunan menggunakan hydrant pillar 

dengan jarak maksimal 60 meter.  

IV. 3.5.5 Sistem Telekomununikasi 

Sistem komunikasi bangunan ini menggunakan sistem komunikasi 

jaringan internal dan eksternal. Dikarenakan komunikasi dengan pihak 

luar juga dapat mendukung kelancaran kegiatan didalam bangunan. Untuk 

jaringan pada bangunan ini menggunakan jaringan fiberoptik karena 

memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dari kabel tembaga 

biasa. 
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IV.3.5.6 Kelistrikan 

 

Bagan IV.6 Bagan penyediaan listrik (sumber: FIFA) 
 

Sistem kelistrikan menggunakan sumber listrik dari PLN dengan 

penyediaan genset untuk mengantisipasi kemungkinan padamnya listrik. 

Sistem yang perlu disediakan lainnya adalah sistem power supply yang 

tidak pernah terputus (UPS). Daya cadangan harus memiliki kapasitas 

untuk beroperasi minimal selama tiga jam selama pemadaman listrik.  

IV.3.5.7 Sirkulasi Vertikal 

Sistem sirkulasi vertical yang digunakan untuk penonton regular 

adalah menggunakan tangga. Pada area VIP dan VVIP disediakan lift dan 

escalator sedangkan untuk pengunjung difabel disediakan akses melalui 

ramp 

IV.3.5.8 Sistem Keamanan 

Pada saat diadakan event atau tidak, terdapat polisi yang berasal 

dari Polsek setempat guna pengkondisian masa yang jumlahnya banyak. 

Selain itu juga ada petugas lapngan yang bertugas mengawasi 
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pengunjung dari dalam tribun dan tepi lapangan sedangkan untuk sistem 

keamanan pasif menggunakan CCTV yang beroperasi 24 jam. 

IV.3.5.9 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem Thomas 

karena sistem ini memiliki jangkauan yang lebih luas. 

IV.3.5.10 Sistem Penghawaan 

1. Penghawaan Alami 

Penghawaan alami menggunakan sistem cladding pada sisi luar 

bangunan yang memungkinkan udara masuk. 

2. Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan menggunakan AC Central (Water cooled 

chiler) tetapi membaginya sesuai dengan waktu penggunaan ruang. Untuk 

ruangan pada mess menggunakan ac split. 

 Perhitugan Kebutuhan AC Central 

AC central pada bangunan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di 

Semarang ini dibagi menjadi 2 yaitu untuk ruang yang digunakan sebagai 

area office , serta ruang penunjang yang digunakan jika ada event . 

 

IV.3.5.11 Sistem Pencahayaan 

1. Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami menggunakan sistem cladding pada sisi luar 

bangunan yang memungkinkan udara masuk. 
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2. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan untuk arena panggung budaya menggunakan 

LED Flood Light karena lebih hemat energi dengan penerangan total 

40.000 lux. Pada ruang lain juga menggunakan lampu LED, LED spot light 

serta LED strips sebagai aksen. 

IV.3.6 Program Sistem Teknologi 

1. Scanner Barcode Ticket 

Scanner barcode ticket digunakan untuk mengurangi pengunjung 

yang ilegal yang tidak membawa tiket untuk memasuki komplek ini. Selain 

itu juga memudahkan pengunjung dalam mendapatkan tiket karena tiket 

dijual secara online 

2. LED Wall Decoration 

Layar LED yang dipergunakan sebagai lapisan dinding luar. Pada 

umumnya digunakan pada bagian eksterior fasade bangunan. Layar ini 

nantinya akan dimanfaatkan untuk menampilkan jadwal event, promosi 

pariwisata jawa tengah, dan di sewakan ke swasta 

3. Metal Detector 

Metal detector akan diletakkan di ring kedua pengamanan 

penonton sebelum memasuki kawasan pariwisata ini. Alat ini digunakan 

untuk mendeteksi semua jenis metal. 

4. Lampu Jalan Tenaga Surya 
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Merupakan lampu yang biasa digunakan di jalan raya, area parkir, 

terminal, bandara, perkebunan. Lampu jalan ini memiliki ketinggian 6 m, 

dengan dilengkapi panel tenaga surya untuk menyimpan energi panas 

matahari dan nantinya diubah menjadi energi listrik. Lampu tenaga surya 

tergolong lampu hemat energi. 

IV.3.7 Program Pemanfaatan bangunan 

Selain event yang terdaftar di dan di jadwlkan, pusat 

pengembangan ekonomi kreatif juga menyewakan tempat untuk di 

selenggarakanya acara acara swasta atau dari luar. Di antaranya adalah 

acara seminar, acara pameran, acara musik lokal, dan lain lain. 

 

IV.3.8 Program Lokasi dan Tapak 

 Lokasi tapak 
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lokasi tapak : jl.dr sutomo, kelurahan randusari kecamatan 

semarang selatan. 

 Potensi  

- Jalur utama jalan penghubung Semarang  

- Dekat dengan tempat umum / fasilitas umum 

- Dilalui Bus BRT 

- Wilayah yang sudah maju 

- Tersedia jaringan listrik dan telpon 

- Menjadi pusat perdagangan dan pariwisata kota 

- Tidak banjir dan macet 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3 Peta Lokasi Tapak  
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Gambar IV.4 Peta Lokasi Tapak  jl.dr sutomo 

 Lokasi tapak 1 berada di jalan sutomo  

 Akses Jalan Utama 

Jalan Raya Dr.sutomo dengan 2 jalur masing–masing memiliki 

lebar 6,5 meter. Dikategorikan sebagai jalan kolektor primer. 

 Regulasi 

 KDB  : 60 % 

 KLB  : 4, 10 lantai 

 GSB  : 29 m 

 Kondisi Tapak 

1. Tapak dilalui oleh kendaraan umum 

2. Topografi pada tapak datar 

3. Vegetasi pada tapak terdapat pohon jati dan trembesi t=20 

m 
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4. Terdapat jalur irigasi di depan tapak  

5. Jalan di depan tapak adalah jalan aspal 

6. Terdapat jaringan listrik dan telpon serta lampu jalan 

7. Potensi air bersih PDAM ataupun air tanah 

8. Berada di kawasan jasa dan pariwisata 

9. Banyak percabangan jalan 

 Fasilitas Tapak  

1. Angkutan umum BRT 

2. SPBU 

3. Drainase kota 

4. Jaringan listrik dan telpon 

5. Perkantoran dan sekolah 

6. Area pariwisata (kampong pelangi) 

 

 Foto Tapak 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.4 Tampak depan  
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Gambar IV.5 Akses sisi selatan  

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.6 Fasilitas brt, jaringan listrik, telpon  

 

  

 

 

 

Gambar IV. 7 Batas barat 
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BAB V 

KAJIAN TEORI 

V.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain Arsitektur 

Tema desain yang di gunakan pada proyek pusat pengembangan 

ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di kota semarang adalah Neo-

Vernakular. Kata “NEO” di ambil dari bahasa yunani dan di gunakan 

sebagai fonim yang berarti baru, sedangkan vernacular berasal dari 

bahasa latin yaitu vernaculus, yang berarti asli dalam negeri. Secara 

umum Neo-Vernakular adalah salah satu paham atau aliran yang muncul 

pada pertengahan tahun 1960an, dan berkembang pada era Post Modern 

yaitu aliran arsitektur.  

V.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain Arsitektur NEO-

Vernakular 

Arsitektur arsitektur no vernakular mempertimbangkan kaidah-

kaidah normatif, krosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan 

serta keselarasan antara bangunan, alam dan lingkungan. 

Kriteria yang mempengaruhi arsitektur neo vernacular adalah : 

1. bentuk yang menerapkan unsur budaya lokal, lingkungan 

termasuk iklim setempat di representasikan ke dalam 

bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, detail, struktur 

dan ornament).  

2. Selain itu elemen fisik, elemen non fisik yaitu budaya 

pola piker, kepercayaan tata letak yang mengacu pada 
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kromos dan lainya menjadi konsep dan kriteria 

peranacangan. 

3. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan 

prinsip prinsip bangunan vernacular melainkan karya 

baru. 

Ciri-ciri gaya neo vernakular menurut Charles Jencks : 

 Selalu menggunakan atap bumbungan menutupi tingkat bagian 

tembok sampai ke tanah sehingga banyak atap yang di ibaratkan 

sebagai elemen pelindung dan penyambut dari pada tembok yang 

menyimbolkan permusuhan. 

 Batu bata(elemen konstruksi lokal) 

 Bangunan di dominasi penggunaan batu bata yang merupakan 

budaya 

 Mengembalikan bentuk-brntuk tradisional yang ramah lingkungan 

dengan proporsi yang lebih vertical 

 Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern 

dengan ruang terbuka di luar bangunan 

 Warna warna yang kuat dan kontras 
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V.1.2 Studi Preseden 

V.1.2.1 BANK INDONESIA SEMARANG  

Studi preseden : 

Bangunan dari bank Indonesia ini merupakan bangunan yang 

terbilang unik , memiliki konsep neo-vernakular. Memiliki bentuk atap 

tradisional seperti bangunan atap jawa yang merupakan atap tradisional di 

Indonesia. 

  

Gambar V.1 bank Indonesia 

V.1.2.1 matraman Jakarta croppe 

Bangunan ini menerapkan neo vernacular. Kesan neo vernacular 

ini terletak di atap bangunan yang memiliki bentuk atap minang, 

sedangkan bentuk bangunanya sendiri adalah modern. Ini merupakan 

kolaborasi antara budaya minang dan bangunan modern yang menyatu 

dengan lingkungan sekitarnya dengan menerapkan neo-vernakular. 
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Gambar V.2 matraman croppe 

 

V.1.3 Kemungkinan Implemetasi Teori Penekanan Desain Arsitektur 

Neo - Vernakular 

Berdasarkan penjelasan mengenai tema desain arsitektur neo-

vernakular diatas, maka beberapa hal yang dapat diterapkan pada 

bangunan pusat pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di 

kota Semarang ini adalah sebaagai berikut: 

1. material bangunan menggunakan material lokal dan modern 

2. mengaplikasikan pendopo ke dalam bangunan 

3. menyatukan interior dengan elemen luar bangunan 

4. mengaplikasikan bentuk atap tradidional jawa namun di kemas 

dengan jawa modern dan post modern. 
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5. Menciptakan ruang – ruang yang tanpa pembatas tetap agar 

ruang biisa digunakan untuk fungsi yang berbeda pada waktu 

yang berbeda. 

V.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian Pada Pusat 

Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di kota  

Semarang 

Kajian teori permasalahan dominan yang di angkat dalam pusat 

pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di kota semarang 

adalah “ menampilkan citra bangunan neo vernakular yang kreatif 

berbasis karakteristik lokal jawa tengah ”  

Melalui panca indera kita dapat memperoleh citra suatu obyek, dan 

indera ini juga yang akan membantu manusia memperoleh rekaman objek 

dapat berupa bau,warna,bentuk,dan sebagainya. Rekaman tersebut akan 

masuk kedalam pikiran manusia berupa suatu gambaran atau kesan. 

Suatu gambaran atau kesan ini yang pada akhirnya membawa seseorang 

kepada sebuah pemahaman tentang objek sehingga dari citra merupakan 

suatu gambaran dan kesan yang di peroleh dari pemahaman sesorang. 

Di dalam arsitektur, citra mencerminkan budaya dan kareakter 

manusia yang membangunya serta menggunakanya. Kemudian citra 

tercermin, bukan hanya sekedar fasade bangunan. Tetapi bagaimana 

karakteristik budaya lokal di jawa tengah dapat tercermin pada bangunan 

ini nantinya. 
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Neo vernakular di kembangkan dan di modifikasi sehingga 

membuat citra neo vernacular yang baru, yang lebih kreatif. Penekanan 

desain ini akan mewakili kebudayaan di jawa tengah. 

Berikut beberapa kebudayaan yang ada di jawa tengah dan bias di 

implementasikan ke dalam perancangan desain 

 Rumah adat Jawa Tengah dinamakan Padepokan. 

Padepokan Jawa Tengah merupakan bangunan induk istana 

Mangkunegara di Surakarta. Rumah penduduk dan keraton 

di Jawa Tengah umumnya terdiri dari 3 ruangan. Pendopo, 

tempat menerima tamu, upacara adat dan kesenian. 

Pringgitan untuk pagelaran wayang kulit. Dalem, tempat 

singgasana raja. Bagi rumah penduduk, "dalem" berarti 

ruangan untuk tempat tinggal. 

 pakaian adat untuk pria Jawa Tengah adalah penutup 

kepala yang disebut kuluk, berbaju jas sikepan, korset dan 

keris yang terselip di pinggang. Ia juga memakai kain batik 

dengan pola dan corak yang sama dengan wanitanya. 

Sedangkan wanitanya memakai kebaya panjang dengan 

kain batik. Perhiasannya berupa subang, kalung, gelang, 

dan cincin. Sanggulnya disebut bokor mengkureb yang diisi 

dengan daun pandan wangi. 

o Tari Serimpi, sebuah tarian keraton pada masa silam dengan 

suasana lembut, agung dan menawan. 
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o Tari Bambangan Cakil, mengisahkan perjuangan Srikandi 

melawan Buto Cakil (raksasa). Sebuah pelambang 

penumpasan angkara murka. 

o Tari Enggat Enggot, diangkat dari tari tradisional Banyumas. 

Sesuai dengan ciri khas daerahnya tari ini menyuguhkan 

gerak lincah dan jenaka, selaras dengan dinamisnya irama 

musik calung yang mengiringinya. 

o Tari Kendalen, merupakan tari keprajuritan gagah dan 

berani. 

o Keris adalah senjata tradisional di daerah Jawa Tengah yang 

mendapat tempat penting dalam kehidupan masyarakatnya. 

Keris dapat menunjukkan kedudukan seorang dalam 

masyarakat. Senjata lainnya adalah pedang, tombak, dan 

perisai. 

V.2.2 Studi Preseden 

V.2.2.1 MASJID RAYA PADANG SUMATERA BARAT 

Masjid  Raya Sumatera Barat adalah masjid terbesar di Sumatera 

Barat Masjid yang berada di tempat paling stategis, persis di jantung ibu 

kota. Tepatnya, di persimpangan antara Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan 

KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. 

Konstruksi bangunan dirancang menyikapi kondisi geografis 

Sumatera Barat yang beberapa kali diguncang gempa berkekuatan besar. 

Sehingga dibangun dengan struktur dan desain konstruksi yang kuat, anti 
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guncangan sehingga diharapkan aman dari guncangan gempa hingga 10 

skala richter. 

 

 

Gambar V.3 struktur bangunan masjid raya sumatera barat 

(sumber:visualheritage.com) 

 

Arsitektur masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau 

dengan ciri bangunan berbentuk gonjong, jika dilihat dari atas, masjid ini 

memiliki 4 sudut lancip yang mirip dengan desain atap rumah gadang, 

hingga ukiran Minang dan kaligrafi pada dinding bagian eksterior masjid. 

 

Gambar V.4 gambar tipologi atap masjid raya sumatera barat 

(sumber:visualheritage.com) 
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Dari kreatifitas bentuk bangunanya yaitu adanya pemakaian bentuk 

motif ukiran yaitu pemberian motif, elemen grafis, warna pada bentuk 

bangunan yang mengambil model rumah kajang padati dari padang 

sematera barat. 

 

Gambar V.5 bangunan masjid raya sumatera barat 

(sumber:visualheritage.com) 

 

V.2.3 Kemungkinan Impementasi Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan uraian teori dan studi preseden yang telah di jabarkan 

sebelumnya, maka di temukan solusi dalam permasalahan dominan 

mengenai “menampilkan citra bangunan neo vernakular yang kreatif 

berbasis karakteristik lokal jawa tengah” adalah sebagai berikut : 

Memberikan citra atau karakter khas jawa tengah, sehingga tidak 

hanya menjadi sebuah tampilan wajah saja, tetapi memiliki nilai yang 

mencirikan karakter budaya lokal jawa tengah. 



 
 

195 
 

Peletakan banguna di sesuaikan dengan fungsi, kebutuhan serta 

kondisi topografi tapak yang ada. Seperti fungsinya yaitu pusat 

pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal harus mampu 

memunculkan karakter lokalitas jawa tengah 

Dalam perancangan ini akan mengikuti arsitektur lokal jawa tengah 

dengan mengambil bentuk dasar dari rumah joglo yang kemudian di 

modifikasi dan di tambahkan dengan ornament ornament khas jawa 

tengah.  

Tidak hanya di dalam bentuk dan fasade nya saja, tatanan serta 

kaidah kaidah yang ada di rumah joglo dapat di implementasikan dan di 

terapkan di dalam desain ini nantinya. 

Selain itu, di butuhkan pemersatu untuk beberapa komplek 

bangunan agar tercipta suatu hubungan antara bangunan ruang luar dan 

maup.un tingkatan ruang luar. 

Memberikan sentuhan estetis khas jawa tengah agar memperkuat 

karakter dari jawa tengah itu sendiri. 
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