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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 
 

4.1.  Aspek Citra Arsitektural 

4.1.1. Aspek citra 

Citra arsitektural yang ingin dibangun pada projek “rental 

office berbasis coworking space di semarang” ini adalah sebuah 

ruang kerja kreatif dengan sistem kerja bersama dan berkolaborasi 

yang dapat menginteprestasikan system dari rental office, dengan 

nuansa yang menggugah semangat kebersamaan dalam 

kekreatifitasan penggunanya. 

Citra arsitektural pada bangunan rental office berbasis 

coworking space harus bisa menunjukan fungsinya sebagai 

coworking space dengan nuansa fun, modern dan tidak monoton dan 

menggugah semangat dan kekreatifan pada pengguna, penyewa 

dan pengunjung rental office berbasis coworking space itu sendiri. 

Perwujudan citra arsitektural tersebut dapat dimainkan pada bentuk 

fassad bangunan serta interior bangunan yang lebih dinamis.Citra 

arsitektural juga harus dapat merespon iklim yang berada di kota 

semarang yaitu iklim tropis, bangunan harus dapat mengaplikasikan 

sistem yang dapat merespon iklim tropis pada bangunan.Karena 
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fungsi utamanya dalah sebagai ruang kerja dan ruang kerja bersama 

, maka lingkungan ruang kerja harus dapat diciptakan secara 

kondusif.  

Warna yang dipilih untuk interior dan eksterior adalah warna- warna 

yang dapat memicu semangat bekerja dan mendorong ide,semangat 

dan kekreatifitasan di dalam bangunan. Bukan hanya warna aspek 

yang perlu diperhatikan dalam menciptakan ruang kreatif yaitu 

penerangan, suhu udara, kebisingan, ruang gerak dan faktor 

keamanan pada pekerja. Konsep modern natural di tampilkan pada 

setiap ruang-ruang yang ada pada rental office berbasis coworking 

space dan konsep industrial modern ditampilkan untuk memperkuat 

karakter ruang workshop dengan berbagai studio di dalamnya. 

4.1.2. Aspek Fungsi 

Rental office berbasis coworking space di semarang memiliki fungsi 

utama sebagai ruang kerja kreatif, dimana semua kalangan dapat 

menggunakanya sehingga membentuk sebuah komunitas kreatif  

dengan sistem sewa dimana siapapun dari berbagai keahlian dapat 

menyewa dan berkolaborasi didalamnya dengan orang - orang yang 

mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda coworking space 

menjadi wadah untuk penyewa dan pekerja dari berbagai macam 

disiplin ilmu  dapat bertemu, saling berkenalan dan berlanjut pada 

kerjasama membentuk startup baru yang bergerak dalam industri 
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kreatif. Memiliki fasilitas utama antara lain ; coworkingroom, 

auditorium, classrom, ruang komunitas,meeting room, idea room dan 

private office, sebagai pelengkapan fasilitas utama, bangunana ini 

juga dilengkapi dengan 

beberapa fasilitas penunjang seperti, perpustakaan mini, playground 

space, showroom,loker room, outdoor space dan cafetaria. 

Pemilihan lokasi pada perencanaan fungsi bangunan ini dipilih pada 

area pusat kota di semarang. agar dapat mencakup semua kalangan 

dan mempermudah aksesbilitas menuju lokasi. 

4.1.3. Aspek teknologi 

Penggunaan teknologi pada bangunan rental office berbasis 

coworking space ini berguna untuk  menunjang fasilitas utama 

berbagai sarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan yaitu, , 

touchscreen public information, dan juga proyektor pada teater. 

Selain itu untuk menerapkan penerapan perancangan arsitektur 

tropis dengan penggunaan teknologi solar photovoltaic, rainwater 

harvesting, mikroklimat vegetasi dan juga pemilihan material yang 

mewujudkan citra bangunan tropis 
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4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan rental office berbasis coworking space 

ini adalah : 

 Memfasilitasi dan mewadahi para pelaku yang terdiri dari berbagai 

latarbelakang dan bidang keahlian baik yang bergerak dibidang 

industri kreatif maupun non industri kreatif, agar mereka dapat 

bertemu, berdiskusi dan berkolaborasi serta mengembangkan dan 

menciptakan ide kreatif baru yang inovatif dan memiliki nilai 

ekonomis tinggi. 

 Ikut membantu program pemerintah dalam mengembangkan 

usaha industri kreatif baik berbasis digital maupun non digital. 

 Mengangkat nilai tropis sebagai penerapan arsitektur bangunan 

rental office di semarang. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

Berikut adalah beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses 

perancangan Rental office berbasis coworking space ini, 

 antara lain : 

 Faktor pelaku 
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Pelaku pada bangunan ini mempengaruhi pola sirkulasi dan 

tatanan ruang yang direncanakan. 

 Waktu operasional 

Jadwal kegiatan mempengaruhi bagaimana bangunan arsitektur 

akan merespon keadaan siang dan malam, yang mempengaruhi 

kenyaman aktivias orang di dalamnya. 

 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, serta lokasi tapak yang sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) kota Semarang. 

 Pesyaratan Desain 

Persyaratan desain seperti ruang-ruang pada bangunan harus 

diperhatikan agar ruang yang tercipta dapat sesuai dengan 

fungsinya dan berfungsi dengan baik. Persyaratan ini diperoleh 

dari studi literatur dan analisis proyek sejenis serta regulasiyang 

sudah ditentukan. 

 Kenyamanan, keselamatan dan keamanan 
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Pentingnya penerapan sistem keselamatan dan 

keamananbangunan seperti menyediakan APAR, sprinkle, smoke 

detector, hydrant box , jalur evakuasi, serta jalur mobil pemadam 

kebakaran. Selain itu penyediaan CCTV sebagai sistem keamanan 

bangunan. 

 Faktor regulasi dan standar 

Rancangan bangunan arsitektur harus sesuai dengan kaidah 

regulasi yang berlaku, guna menghindari penggusuran atau tidak 

diberikannya perijinan membangun akibat melanggar aturan 

pemerintah yang sudah ditetakan dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Semarang. 

 Kondisi, potensi dan kendala pada tapak 

Analisa mengenai kondisi eksisting tapak sangat harus dilakukan. 

Dalam analisa dilakukan penelitian mengenai jenis tanah, kekuatan 

tanah, latar belakang sejarah tapak sebelumnya,dan area di 

sekeliling tapak. Maka tugas arsiteklah yang bertanggung jawab 

untuk memaksimalkan potensi dan meminimalkan kendala tapak 

yang ada. 

4.2.3. Faktor persyaratan Bangunan 

a. Persyaratan Arsitektural 
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 Fasilitas bangunan yang dapat mengakomodasi dan 

mewadahi aktivitas di dalamnya. 

 Bangunan harus dapat merespon lingkungan dan 

iklim yang berada di kota semarang. 

 Bangunan harus dapat merespon pencahayaan dan 

penghawaan alami pada bangunan. 

 Bangunan yang dirancang harus dapat merespon 

kebisingan dan polusi yang ada di sekeliling lokasi. 

 Tatanan ruang yang memberikan kenyamanan dan 

juga keamanan bagi penghuninya,sesuai dengan 

aspek tropis. 

 Suasana interior pada bangunan dapat meningkatkan 

kreatifitas dan semangat penggunan bangunan. 

 Memiliki konsep bangunan yang jelas sehingga 

keindahan dan fungsi arsitekturnya dapat dinikmati 

oleh pengguna maupun masyarakat umum. 

b. Persyaratan Bangunan 

 Menerapkan sistem struktur pada bangunan yang tidak 

mengganggu aspek visual pada desain bangunan. 
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 Menerapkan desain system keamanan dan 

keselamatan yang sesuai dengan standar keamanan 

bangunan. 

 Memilikki jaringan utilitas serta mekanikal dan 

elektrikal bangunan yang jelas dan terpisah dari 

jangkauan aktivitas public, 

 Pemilihan material dan bahan yang disesuaikan 

dengan keadaan ilklim setempat. 

 Penerapan sistem akustik yang dapat menangkal 

kebisingan dari luar maupun dalam tapak. 

c. Persyaratan Lingkungan 

 Lingkungan sekitar tapak harus kondusif, tenang, 

terdapat view alami yang baik dan mudah untuk 

dijangkau. 

 Merupakan lingkungan yang strategis dekat dengan 

pusat dan ikon kota semarang, guna mempermudah 

akses menuju ke lokasi bangunan. 

 Terjangkau oleh beberapa aspek utilitas seperti air 

bersih, PDAM, jaringan listrik, dan jaringan telepon, 

 Terdapat sarana transportasi yang melewati tapak. 
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 Perancangan harus dapat memperhatikan kondisi 

lingkungan sekitar. 

 Bangunan yang dirancang harus dapat memanfaatkan 

sumber daya alam dengan baik, dan mampu mengolah 

limbah pada bangunan. 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan dan Fasilitas 

Kelompok aktivitas pada rental office berbasis coworking space di 

semarang ini dibagi menjadi 4 kriteria yaitu : kegiatan utama, 

kegiatan penunjang, kegiatan pengelolaan, kegiatan servis / 

pelayanan. Program kegiatan dan fasilitas lebih jelasnya dilihat pada 

tabel 7, 8, dan 9 yang sudah dipaparkan pada bab 3. 

4.3.2. Program Besaran Ruang dan Kebutuhan Luas Tapak 

a. Luas Bangunan 

Total luas bangunan = (Luas kegiatan utama + Kegiatan 

penunjang + kegiatan pengelolaan + servis) 

Luas Bangunan = (4670m2 + 2264.4m2 + 320.4m2 + 

809.4m2= 8064.2 m2 Luas bangunan 

Luas total keseluruhan bangunan 8064.2 m2 + Sirkulasi 

10% = 8871 m2. 
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b. Luas Lahan Parkir 

Tabel 4. 1 Luas lahan parkir bangunan keseluruhan 

Total keseluruhan area parkir bangunan 

Area parkir Luas (m2) 

Area parkir pengelola 642 

Area parkir penyewa 1570 

Area parkir tamu 380 

Total kebutuhan parkir 2592 m2 

Sumber: Analisa pribadi, 2018 

c. Luas Tapak 

 Regulasi kecamatan semarang tengah 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 60% 

Koefisien Luas Bangunan (KLB) : 3.6 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) : 40% 

 Luas kebutuhan tapak 

= (Luas total bangunan : KLB) + Luas area parkir 

= (8871m2 : 3.6)+ 2592m2 

= 2435.5 m2+2592 m2 

= 5056 m2  

 Luas lantai dasar 

= KDB 60% x luas kebutuhan tapak 

= 60% x 5056 m2 
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= 3033.6 m2 

 Luas ruang terbuka 

= Luas kebutuhan tapak – luas lantai dasar 

= 5056m2 – 3033.6.5m2 

= 2022.4 m2 

 Luas ruang terbuka hijau 

= 40% x 2022.4 m2 

= 808.96 m2 

4.3.3. Program Sistem Struktur dan Enclosure 

Berikut merupakan pemilihan system struktur dan enclosure yang 

diterapkan pada bangunan. 

Tabel 4. 2 Pemilihan sistem struktur yang diterapkan pada 
bangunan 

Sistem 
Struktur 

Alternatif terpilih 

Struktur bawah / Sub structure 

Struktur 

Pondasi 

 Pondasi utama digunakan tiang pancang karena 
projek ini merupakan bangunan tinggi sehinga 
perlu pondasi yang kuat untuk menahan 
bangunan . 

 Pondasi Footplat digunakan pada beberapa 
fungsi bangunan penunjang yang mempunyai 
ketinggian rendah. 

 Retaining wall atau dinding penahan difungsikan 
untuk menahan tanah pada basement bangunan. 
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Struktur tengah (Middle structure) 

Kolom Kolom yang dipilih pada bangunan menggunakan 
kolom dari beton bertulang 
dimana ukurannya menyesuaikan kekuatan tinggi 
bangunan. Kelebihannya adalah memiliki kekakuan 
yang kuat, cepat dalam pelaksanaan dan modul 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pada fungsi 
bangunan tertentu, menggunakan kolom baja untuk 
memperkuat konsep industrial modern yang ingin 
ditampilkan. 

Plat lantai  Plat lantai menggunakan struktur lantai beton 
bertulang.dengan menerapkan system struktur 
two way slab dan sebagian area menggunakan 
system flat plate. Tebal minimal 12 cm dan 7 cm 
untuk atap. 

 Untuk ukuran tulangan menyesuaikan dengan 
bentang kolom dan pembebanan merata 
Tulangan minimal 25 mm 

Struktur atas / (upper structure) 

Atap Atap memanfaatkan sistem dak beton, karena 
bangunan merupakan bangunan berlantai banyak, 
sehingga riskan apabila menggunakan atap rangka. 

Sumber: Analisis pribadi, 2018 

Tabel 4. 3 Sistem Enclosure 

Sistem Enclosure 

Penutup Lantai 

 Keramik motif untuk area indoor, area public seperti lobby, ruang 
tamu, pantry dan sebagian ruang penunjang lainya. 

 Laminating Flooring digunakan pada area kerja seperti area kerja 
coworking room, ruang kerja pengelola. 

 Concrete floor exposed difungsikan pada ruang basement, ruang 
workshop dan class room. 

Dinding 

 Dinding menggunakan bata ringan agar pemasanganya lebih 
praktis. 

 Kalsiboard difungsikan untuk ruangan yang movable, dan 
difungsikan sebagai sekat antar ruang dan divisi. 

 Wallpaper digunakan pada beberapa ruang yang membutuhkan 
estetika dan keindahan lebih contoh idea room, lobby, ruang 
tamu, ruang kerja. 

 Cladding wall dimanfaatkan sebagai unsur estetis dan pelindung 
dari sinar matahari pada fassad. 
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 Kusen kaca sebagai pelengkap dinding pada ruangan. 

Plafond 

 Plafond akustik untuk ruang dengan kebutuhan khusus. 

 Plafon kalsiboard, pvc, dan plester untuk area public dan area 
yang difungsikan sebagai tempat kerja. 

 

 

Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

4.3.4. Program Sistem Sistem Utilitas 

A. Sistem distribusi air bersih 

Penggunaan jenis system distribusi air bersih yang dipilih 

adalah system down feed. Karena system ini 

memanfaatkan gravitasi, dan terkadang dibantu pompa 

agar distribusi air menuju ke rooftank lebih lancar. 

Penjelasan system down feed dijelaskan di bagan 11 yang 

terdapat pada bab 3. 

Kebutuhan bangunan ini diasumsikan sebagai gedung 

kantor.. Berikut tabel kebutuhan air bersih berdasarkan 

jenis bangunannya : 

Tabel 4. 4 Standar kebutuhan air 

Penggunaan 
gedung 

Pemakaian air Satuan 

Rumah tinggal 120 Liter/Penghuni/hari 

Rumah susun 100 Liter/Penghuni/hari 

Asrama 120 Liter/Penghuni/hari 

Rumah Sakit 500 Liter/tempat tidur 
pasien/ hari 
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Sekolah dasar 40 Liter/siswa/hari 

SMP 50 Liter/siswa/hari 

SMU / SMK 80 Liter/siswa/hari 

Ruko 100 Liter/penghuni/hari 

Kantor / Pabrik 50 Liter/pegawai/hari 

Toserba 5 Liter/m2 

Restoran 15 Liter/kursi 

Hotel 
berbintang 

250 Liter/tempat 
tidur/hari 

Hotel melati / 
Penginapan 

250 Liter/tempat tidur/ 
hari 

Gedung 
pertunjukan, 
bioskop 

10 Liter/kursi 

Gedung serba 
guna 

25 Liter/kursi 

Stasiun, 
terminal 

3 Liter/penumpang 
tiba dan pergi 

Peribadatan 5 Liter/orang 

   

Sumber: SNI 

Berdasarkan data tabel di atas, maka kebutuhan air bersih 

untuk area kantor dalam satu haru adalah 50 

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

pegawai adalah sebesar 601 orang. Dari data tersebut 

dilakukan analisis kebutuhan air sebagai berikut : 

Q= n x kebutuhan air per hari 

Keterangan 

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

N= Jumlah pegawai, penyewa dan pengunjung dalam satu 

hari. 
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Perhitungan 

Qtotal= 601 x 50liter 

Qtotal= 30050 liter/hari 

Dari total tersebut di asumsikan 30% digunakan untuk 

kebakaran, dll,dengan perhitungan sebagai berikut : 

Qd= Kebutuhan tambahan air 

Q= Kebutuhan air bersih rata-rata perhari 

Perhitungan : 

Qd=30% x Q 

Qd=30% x 30050 

Qd= 9015 liter/hari 

Jadi total kebutuhan air bersih seluruhnya adalah 

30050+9015= 39065 liter/hari 

B. Sistem Pengolahan Limbah 

Sistem pengolahan limbah yang digunakan adalah system 

two pipe. Pada system two pipe ini, limbah jaringan air kotor 

yang berasal dari dari kamar mandi, dapur, pantry dll, 

dialirkan melalui dua pipa dan dikelompokkan berdasar 

jenisnya. Seperti jenis air tinja dialirkan melalui soil pipe, 
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sedangkan selain air tinja dialirkan melalui water pipe. 

Sedangkan pada bangunan terdapat limbah yang dapat 

digunakan atau diolah kembali dengan cara yang berbeda 

diantaranya : 

a. Limbah Cair (Grey Water) 

Limbah cair atau grey water ini dialirkan ke dalam bak 

pengumpul yang nantinya akan diolah pada filter organik 

/ bio filtration dan kemudian digunakan kembali sebagai 

media penyiraman tanaman. Sedangkan untuk air yang 

telah mengendap pada filter organik terlalu lama karena 

jarang terpakai, langsung dibuang menuju saluran kota 

melalui bak kontrol. 

b. Air hujan 

 Limbah air hujan yang turun melalui talang di tampung 

dan dikumpulkan melalui ground tank atau bak penampung 

khusus air hujan. Air hujan tanpa mengalami pengolahan 

dan filtrasi dapat difungsikan sebagai penyiram ulang pada 

toilet dan untuk menyiram vegetasi pada bangunan. Sistem 

proses pemanfaatan air hujan ini akan dijelaskan pada 

bagan. 

c. Jaringan Limbah Padat (Black water) 
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Limbah padat / black water yang dimaksud pada 

bangunan ini adalah limbah yang berasal dari kotoran 

manusia / tinja. Limbah padat pada hakikatnya akan 

terurai pada bio septicktank, namun limbah padat ini 

masih dapat digunakan kembali untuk media 

penyuburan media tanam dengan melalui filtrasi organik. 

C. Sistem Pengumpulan Sampah 

Sistem pengumpulan dan pengolahan sampah dipilah 

antara organik dan anorganik. Untuk sampah organic 

dapat diolah menjadi kompos / sebagai pupuk tanaman, 

selain itu sampah organic dan sampah dedaunan dari 

vegetasi dapat dibuang pada lubang biopori. Sedangkan 

sampah anorganik dapat dibakar dengan alat pembakar 

sampah tanpa asap, atau dapat dibuang ke TPS atau bak 

sampah pada bangunan sebelum dibuang ke  TPA. 

D. Sistem Penanggulangan Terhadap Biaya Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran pasif pada bangunan ini 

menerapkan tangga darurat, Pintu darurat yang langsung 

menuju ke luar bangunan. Tentunya dengan peletakan 

yang sesuai dengan standar, dan symbol jalur darurat 

harus terlihat jelas. Sprinkler, dan smoked detector 

diletakan pada setiap ruangan yang ada pada bangunan 
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agar deteksi kebakaran di setiap bangunan dapat 

dideteksi dengan mudah. Sedangkan Sistem kebakaran 

aktif menggunaka APAR yang diletakan di sudut ruangan. 

Selain itu diletakan juga hydrant box di dalam bangunan 

dengan jarak antar hydrant yang lain 25 m.l Pada luar 

bangunan dapat di pasang hydrant pillar untuk 

memudahkan pemadaman dari luar bangunan. 

E. Sistem Penanggulangan Terhadap Keamanan Bangunan 

Sistem keamanan aktif pada bangunan rental office 

berbasis coworking space ini menggunakan tenaga 

manusia untuk mengawasi dan mengkontrol bagian dalam 

maupun luar bangunan system keamanan aktif bisa 

disebut security / satpam. Sedangkan pengaman pasif 

pada bangunan menggunakan Kamera pengawas CCTV. 

F. Sistem Elektrikal Bangunan 

Suplai  sumber listrik utama pada bangunan ini berasal 

dari PLN. Sedangkan suplai sumber listrik sekunder 

berasal dari generator set / genset, dan sumber dari 

photovoltaic system. Keberadaan ruangan elektrikal 

sebaiknya terhindar dari aktivitas publik untuk mengurangi 

radiasi elektromagnetik yang tidak baik untuk kesehatan 
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otak. Penjelasan mengenai sistem  elektrikal bangunan 

dijelaskan di bagan 17 pada bab 3. 

Sedangkan suplai listrik sekunder yang berasal dari 

photovoltaic dijelaskan di bagan 18 pada bab 3. 

G. Sistem Telekomunikasi Bangunan 

Sistem komunikasi pada bangunan ini menggunakan 

system komunikasi jaringan eksternal dan internal. 

Dikarenakan komunikasi dengan pihak luar juga dapay 

mendukung kelancaran kegiatan di dalam bangunan. 

Untuk jaringan pada bangunan menggunakan jaringan 

fiber optic yang mempunyai transfer data sangat cepat. 

H. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan adalah system 

penangkal petir elektrostatis, karena jangkauan 

wilayahnya sangat luas dibandingkan dengan penangkal 

petir konvensional lainya. 

I. Sistem Transportasi vertikal 

Sistem transportasi vertical yang digunakan oada 

bangunan ini adalah escalator, tangga, elevator, dan 

ramp.  
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4.3.5. Program Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

A. Sistem Pencahayaan 

a. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami pada bangunan ini direncanakan 

dengan menggunakan kaca, jendela, partisi kaca, 

serta glassblock pada bangunan. Selain itu orientasi 

bangunan ikut mempengaruhi untuk memasukkan 

radiasi panas ke dalam ruang-ruang pada bangunan 

b. Pencahayaan buatan 

Pada pencahayaan buatan pada rental office berbasis 

coworking space menggunakan 3 pencahayaan yang 

digunakan yaitu. 

 General lighting : Pencahayaan utama pada ruang 

bangunan dapat menggunakan led light, downlight, 

tl, dll. 

 Task lighting : Pencahayaan yang digunakan untuk 

menerangi kegiatan khusus. 

 Decorative lighting : Pencahayaan yang berfungsi 

sebagai pencahayaan estetis pada ruangan. 
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Detail perhitungan dan standar pencahayaan 

buatan dapat dilihat pada bagian lampiran 9, 

lampiran 10, dan lampiran 11. 

B. Sistem Penghawaan 

a. Penghawaan alami 

Penghawaan alami pada bangunan bekerja dengan 

menyesuaikan letak bukaan terhadap arah dominasi 

angina, melalui roaster bangunan, dan menerapkan 

corss ventilation agar angina / udara dapat masuk dan 

keluar dengan leluasa. 

b. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan pada fungsi bangunan 

menggunakan AC Central yang ditunjang dengan 

penggunaan AC split, exhaust fan, kipas angina dan 

standing floor di berbagai titiknya. 

4.3.6. Program Sistem Teknologi 

A. Solar photovoltaic 

Merupakan sebuah teknologi alternatif dalam penggunaan 

sumber daya listrik, dengan memanfaatkan tenaga surya 

sepenuhnya. Solar PV atau sering disebut Solar Panel 
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atau Panel Surya terdiri dari sejumlah sel surya / solar cell 

yang mengandung bahan/material fotovoltaik 

(photovoltaics) yang tersusun bersamaan dengan silikon 

monocrystalline, silicon polycrystalline, silikon amorf, 

telluride kadmium, dan tembaga indium gallium selenide / 

sulfida. Solar PV termasuk jenis photo dioda.  

B. Secondary skin façade 

Merupakan system lapisan yang dipasang pada eksterior 

bangunan. Sistem ini berfungsi sebagai pengalir aliran 

udara ke dalam bangunan sehingga kondisi thermal 

ruangan dapat terjaga. Selain itu double skin façade juga 

berfungsi sebagai pembayangan atau sun shading, yaitu 

agar bangunan tidak terpapar sinar matahari secara 

langsung. Material dan bentuk secondary skin pun 

beraneka ragam. Sehingga dapat menjadikan unsur 

estetis pada bangunan rental office berbasis coworking 

space. 

C. Rain water harvesting sistem 

Merupakan sebuah sistem pengumpulan dan 

penampungan air hujan untuk digunakan kembali dalam 

kegiatan sehari-hari, seperti untuk menyiram tanaman, 

menguras air kolam, serta flushing water 
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D. Mikroklimat vegetasi 

 Pola tata vegetasi membentuk mikroklimat sehingga 

dapat mereduksi radiasi sinar matahari dan memberikan 

suplai o2 / oksigen yang lebih, dan mengurangi polutan di 

udara,sehingga kenyamanan thermal pada bangunan 

dapat terjaga. 

4.3.7. Program Lokasi dan Tapak 

4.3.7.1. Lokasi Tapak 

 Lokasi : Jl Gajahmada, kelurahan miroto, kecamatan 

semarang tengah, kota semarang. 

 Batas tapak 

Utara  Rumah warga: 

Timur : Perkampungan warga 

Barat : Jalan Gajahmada 

Selatan : Kantor Kospin Jasa 
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Gambar 3. 82 Gambar peta grafis  

tapak A. Jl Gajahmada semarang. 

Sumber: peta cad semarang, 2018 
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Gambar 3. 83 Foto eksisting tapak A 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 
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 Potensi Alternatif Tapak A 

- Lokasi tapak berada di Jalan Kolektor sekunder 

dengan lebar 20 m, tergolong jalan besar dengan1 

satu arah, sehingga memudahkan aksesbilitas, dan 

mempermudah jangkauan semua kalangan. 

- Lokasi dekat dengan pusat kota, dan strategis. 

 Kendala alternatif tapak A 

- Kepadatan lalu lintas di tapak A sangat tinggi. 

- Vegetasi pada tapak masih minim tidak ada yang 

sebagai peneduh. 

4.3.7.2. Pemilihan Jenis Vegetasi 

Tanaman memiliki peran untuk menaungi sehingga secara 

signifika mengurangi suhu udara dan daratan, selain itu 

tanaman juga daoat meningkatkan kelembaban baik yang 

sudah tinggi maupun yang masih rendah. Vegetasi dapat 

digunakan selain sebagai pengaruh sirkulasi angin juga 

sebagai pengatur iklim mikro matahari dan angin dalam suatu 

perencanaan. Vegetasi yang dipilih adalah vegetasi yang 

dapat memberikan efek teduh dan juga dapat sebagai filtrasi 

pelindung bangunan dari paparan langsung sinar matahari di 

samping sebagai penunjang dari estetis bangunan.  
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Jenis tanaman Deskripsi 

Pohon Angsana Pohon angsana 
memiliki ciri-ciri 
berdaun lebab dan 
tingginya dapat 
mencapai 40m. 
Angsana cocok 
untuk 
penghijauan,dan 
sebagai tanaman 
peneduh 

 

 

Gambar 4. 1 Pohon angsana 
Sumber: Manfaat.co.id, 2018 

Pohon Glodokan tiang Pohon glodokan 
tiang adalah jenis 
pohon peneduh 
yang berguna untuj 
pelindung rumah 
dari paparan 
langsung sinar 
matahari, tanaman 
ini juga berguna 
untuk membatasi 
sebuah jalan 
ataupun pengarah 
jalan. 

 

 

Gambar 4. 2 Pohon glodokan tiang 
Sumber : manfaat.co.id, 2018 

 

 

Tabel 4. 5 Pemilihan jenis vegetasi pada tapak 
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Jenis tanaman Deskripsi 

Kiarai Payung Manfaat kiarai 
payung adalah 
sebagai pohon 
pendeuh,peredam 
kebisingan dan 
pemecah sinar 
matahari, dan 
angin. 

 

Gambar 4. 3 Pohon kiarai payung 
Sumber : Pohonpengetahuan.com, 

2018. 

Pohon palem raja Pohon palem  raja 
bisa mencapai 30 m 
. yang mempunyai 
manfaat sebagai 
tanaman hias dan 
penyejuk udara. 

 

 

Gambar 4. 4 Pohon palem raja 
Sumber: bibitbunga.com, 2018 
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Jenis tanaman Deskripsi 

Pohon pucuk merah Pucuk merah, 
memiliki ciri khas 
daun berwarna 
merah dan 
berwarna hijau, 
mudah tumbuh 
pada iklim tropis 
dan cocok sebagai 
elemen penghias di 
dalam tapak. 

 

 

Gambar 4. 5 Pohon pucuk merah 
Sumber: bibitbunga.com, 2018 

Tanaman penutup tanah 
(Rumput gajah mini) 

Rumput gajah mini 
adalah rumput yang 
mudah tumbuh 
diberbagai 
macam,cocok 
dengan kondisi 
tropis dan tidak 
perlu perawatan 
khusus. 

 

 

Gambar 4. 6 Rumput gajah mini 
Sumber: tamantropis.com,2018 

  Sumber: Analisis Pribadi 

 

 


