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BAB IV 

PROGAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep Progam 

4.1.1 Aspek Citra Arsitektural 

 Citra arsitektural yang ada dalam bangunan pasar dapat  terlihat dari 

keselarasan bangunan terhadap lingkungan sekitar, serta bentuk fasade dari 

bangunan tersebut yang memiliki ciri khas sebagai bangunan pasar klitikan 

dalam sector perdagangan. Sebagai dasar dari perencanaan gedung maka kita 

mengimplementasikan, mengangkat nilai kebudayaan daerah disertakan 

dengan langgam neo vernakular. Dengan memberikan desain pada bangunan 

maka terlihat bahwa arsitektur mampu memberikan sebuah rancangan 

bangunan yang dimiliki oleh pemerintahan yang dapat berfungsi untuk 

pedagang dengan tingkat kalangan menengah bawah. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Pasar Klithikan merupakan tempat yang digunakan untuk tempat 

perdagangan barang dalam jumlah besar . Dalam perancangan ini diharapkan 

dapat berguna bagi pedagang yang menempati serta memberikan dampak 

secara tidak langsung yang baik bagi lingkungan di sekitarnya.  

Pasar klitikan hasil relokasi dari kawasan barito ini di dukung dengan 

beberapa fasilitas untuk mencukupi kebutuhan jasmani baik secara fisik dan 

non fisik. Dilengkapi dengan tempat makan, serta ada minimarket. 
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 Bangunan Pasar 

Bangunan yang terdiri dari berbagai ruang yang berbentuk kotak dengan sekat 

pada tiap ruangnya yang disebut kios pasar yang setiap kiosnya bersebelahan 

yang digunakan sebagai tempat perdagangan. Bangunan pasar ini dikelola 

oleh pemerintah untuk menunjang pendapatan daerah kota Semarang. Secara 

pengelola seluruh gedung dilakukan oleh orang – orang pemerintahan. 

Sedangkan per blok pasar urusan dari penghuninya sendiri – sendiri. Pasar 

klitikan ini bersdasarkan pada kepemilikan merupakan pasar sewa dan fasilitas 

yang ada pada pasar dipinjamkan bagi pedagang yang mengontrak untuk 

berdagang di pasar Barito ini. 

 Minimarket 

Minimarket ini berfungsi sebagai bangunan yang melengkapi kebutuhan 

pangan, perlengkapan hidup yang wajar untuk penghuni bangunan. Dalam 

bangunan ini perlengkapan berupa makanan ringan dan minuman kemasan 

tersedia di minimarket. Selain itu makanan ringan untuk anak dan 

perletengkapan lainnya juga tterdapat di minimarket ini. 

 Pujasera 

Pujasera dapat digunakan sebagai tempat pertemuan, tempat istirahat, tempat 

makan bagi pengunjung maupun pedagang. Pujasera ini menyediakan 

berbagai makanan, makanan cepat saji, dan minuman. Dalam pujasera ini 

terdapat fasilitas hotspot dan fasilitas yang lainnya. 
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 Open Space 

Open space merupakan ruang luar bangunan yang dapat digunakan untuk 

menunjang keindahan bangunan ini sendiri. Openspace dapat digunakan 

sebagai fasilitas parkir, taman dan ruang terbuka hijau. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Peranan teknologi adalah peranan yang penting dalam membantu dan 

menunjang kegiatan penghuni, serta membantu dan memudahkan penghuni 

serta pengurus dalam melakukan aktifitas kegiatan sehari – harinya. Teknologi 

yang ada dalam bangunan berbagai macam dan berbeda -beda tiap fungsinya. 

Seperti halnya dalam bidang keamanan diberi CCTV, lampu menggunakan 

LDR, tangga sebagai aksesbilitas, dilengkapi dengan Ramp/ jalur difabel. 

4.2 Tujuan, Penentu, dan Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

 Menciptakan bangunan perdagangan yang dapat menampung banyak 

kapasitas manusia dalam satu wadah yang berorientasi pada efisiensi 

ketersediaan lahan yang strategis. Bangunan ini dapat bermanfaat secara 

khusus bagi anggota pedagang yang berada pada kawasan barito sebelumnya 

dan disediakan bagi para anggota baru yang lainnya. Selain itu terdapat lagi 

tujuan bangunan ini, sebagai berikut: 

 Lingkungan 

Secara lingkungan bangunan ini diciptakan dengan teknologi dan konsep yang 

ramah lingkungan dan memperhatikan berbagai faktor termasuk ketersediaan 

lahan serta memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. 
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 Sosial  

Menciptakan bangunan yang mampu menampung para pedagang dengan 

tingkat menengah kebawah agar dapat berinteraksi dengan baik dengan antar 

anggota dengan pengunjung serta menjamin kelayakan hidup bagi para 

pedagang. 

 Budaya 

Menciptakan bangunan dengan penggabungan langgam serta kebudayaan 

baru setempat dengan era modern sekarang ini agar menjadi sebuah karya 

yang memiliki nilai cita rasa tinggi. 

 Ekonomi 

Menciptaakan bangunan yang efisiensi secara ekonomi agar anggaran 

pemerintah dapat berguna untuk meningkatkan tingkat pendapatan daerah 

sector perdagangan. 

Sasaran secara Umum 

- Dapat memajukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

- Menjadikakan kota semarang menjadi kota yang bebas dari kekumuhan 

pada masyarakatnya dan meningkatkan infrastruktur daerah kota 

Semarang. 

- Menciptakan suatu wadah baru bagi para pedagang golongan 

menengah bawah 

- Menjadikan kota semarang yang tertata, rapi, dan idaman untuk dihuni. 
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Sasaran Secara Khusus 

- Menciptakan bangunan yang berteknologi ramah lingkungan dan hemat 

energi bagi masyarakat sekitar. 

- Menciptakan bangunan pasar yang inovatif secara bentuk melalui fasad 

bangunan yang dibuat. 

- Menciptakan suatu bangunan perdagangan dari type linier menjadi 

radial.  

- Meningkatkan perekonomian masyarakat tingkat bawah. 

- Membantu pelaksanaan normalisasi Banjirkanal timur. 

4.2.2 Faktor Penentu Rancangan 

 Kategori Pelaku dan Aktifitasnya 

Data Jumlah Pelaku dalam satu kawasan ini berdasarkan data dan anlisa dapat 

menghasilkan sebuah kebutuhan ruang dan daftar ruang yang dibutuhkan 

sesuai pengelompokan pelaku, selain itu hasil dari data dan analisa tersebut 

juga menciptakan sebuah tatanan ruang yang ada dalam bangunan pasar 

klitikan Barito. 

 Daftar Ruang dan Persyaratan Ruang 

Daftar ruang bisa kita simpulkan berdasar dari analisa perilaku manusia yang 

pada akhirnya menentukan zonasi dan kategori ruang. Persyaratan ruang akan 

muncul pada saat kebutuhan  ruang tersebut dilihat dari aspek visual, akustik, 

pencahayaan, dan penghawaan. 
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 Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 

Fasilitas utama merupakan fasilitas yang diprioritaskan nomor satu dalam 

bangunan, karena fasilitas utama merupakan hal yang paling vital yang perlu 

dilakukan studi khusus untuk menunjang kegiatan dan fungsi utama pada 

bangunan tersebut. 

Sedangkan Fasilitas penunjang adalah fasilitas untuk melengkapi dan 

membantu aktifitas dari bangunan tersebut. 

 Regulasi dan UU 

Merupakan peraturan dalam suatu daerah yang mengatur dan menentukan 

tentang bangunan berdasarkan pada lokasiyang kaitannya dengan tata kota 

dan zona peruntukan menentukan lantai dasar, GSB, ketinggian bangunan, 

dsb. 

 Lokasi dan Potensi Tapak 

Lokasi tapak merupakan dasar penentuan dari perencanaan dan perancangan 

bangunan. Dalam lokasi tapak terdapat beberapa hal yang perlu di analisa. 

Analisa itu berupa orientasi matahari, arah angin, view from site, kelembaban, 

dan lain sebagainya. 

 

 Tema Desain 

Tema desain atau yang biasanya disebut dengan konsep adalah studi bagian 

dasar dalam perancangan untuk mengarahkan perencanaan bangunan. Dalam 

hal konsep terdapat gagasan pemikiran, konsep arsitektur, dan langgam yang 

digunakan dalam membentuk. 
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4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

a. Persyaratan Arsitektur 

- Bangunan mampu merealisasikan gagasan utama pemikiran/ konsep 

perancangan melalui desain yang harmonis dan selaras 

- Pencitraan bangunan harus dapat terlihat dengan baik, bagian dalam 

dan bagian luar dari bangunan. 

- Bangunan mampu menciptakan tatanan ruang yang terorganisir 

sehinnga dapat menciptakan ruang gerak yang nyaman dan fungsional. 

- Mampu meberikan persyaratan ruang yang optimal dalam setiap ruang. 

- Implementasi nilai – nilai budaya dalam desain bangunan dengan 

mengikuti era perkembangan jaman saat ini. 

b. Persyaratan Bangunan 

- Bangunan dapat memenuhi persyaratan ruang berdasarkan pada 

kriteria yagn sudah ditentukan. 

- Bangunan memiliki sistem teknologi yang tepat dalam mencukupi dan 

mempermudah aktifitas manusia pada era sekarang. 

- Bangunan memiliki sistem utilitas yang baik dan lengkap serta 

terorganisir dengan baik. 

- Bangunan menggunakan struktur yang tepat dan dapat digunakan baik 

secara jangka waktu panjang 

- Korelasi bangunan antara fungsi, keindahan, kekuatan struktur dapat 

bersinambung dengan baik. 

- Bangunan didirikan oleh anggaran pemerintah dengan tidak bertahap. 

-  
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c. Persyaratan Lingkungan 

- Lokasi bangunan berada pada daerah permukiman yang belum padat 

hunian sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan 

sekitar 

- Memiliki bentang lahan yang luas sebagai ruang sirkulasi bagi 

masyarakat sekitar. 

- Mempunyai aksesbilitas dan pencapaian yang baik menuju lokasi tapak. 

- Dekat dengan fasilitas kota yang penting  

- Dapat diaplikasikan pada peraturan dan regulasi daerah yang berlaku. 

4.3 Progam Arsitektur 

4.3.1 Progam Kegiatan 

 Pedagang 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DATANG 

PARKIR PEDESTRIAN Bangunan 

BLOK  PASAR KELUAR 

PERGI 

Skema 4.3.1 Progam Kegiatan Pedagang 
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Pengunjung 

 

 

 

 

 

 

 Pengelola 

 

 

 

  

 

 

 

Jalur Evakuasi 

 

 

 

 

DATANG 

PARKIR PEDESTRIAN BANGUNAN 

BLOK PASAR KELUAR 

PULANG 

DATANG 

PARKIR PEDESTRIAN BANGUNAN 

KORIDOR KANTOR KELUAR 

PULANG 

PARKIR 

TANGGA 

DARURAT 
BANGUNAN 

KELUAR PERGI 

Skema 4.3.1 Progam Kegiatan Pengunjung 

Skema 4.3.1 Progam Kegiatan Pengelola 

Skema 4.3.1 Progam Kegiatan Evakuasi 
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4.3.2 Progam Ruang 

 

 

 

SIFAT 
KEGIATAN 

RUANG AKTIFITAS PELAKU 

PUBLIK Minimarket Memilih Barang Pedagang 

Membayar Barang Pengunjung 

Membersihkan tempat Kasir 

  Cleaning service 

Pujasera Berbincang bincang Pedagang 

Memesan Pengunjung 

Makan & minum CS 

Membayar Pesanan Waitres 

  Kasir 

Ruang Parkir Parkir Kendaraan Pedagang 

  Pengunjung 

  Pengurus 

Toilet MCK Pengunjung 

BAB/ BAK Pedagang 

Setor Tunai Pengunjung 

  Pengurus 

SERVICE Area Parkir  Parkir kendaraan Pembeli 

  Pedagang 

Toilet BAB/ BAK Pengunjung 

  Pedagang 

  Pengurus 

SEMI 
PRIVATE 

ATM Center Tarik Tunai Pembeli 

Setor Tunai Pedagang 

Private Kantor 
Pengurus 

Rapat Pengurus 

Berbincang bincang Pengunjung 

Bertemu Klien/orang Pedagang 

Ruang 
Absensi 

Absen Hadir Karyawan 

Absen Pulang Pengurus 

Ruang ME Kontrol  Karyawan ME 

Pengoprasian Mekanik 

Perbaikan   

R. 
Administrasi 

Melakukan Pembayaran Penghuni 

Pendataan Pengurus Keuangan 

R. Jaga Menjaga Keamanan Security 

Informasi   

Tabel 4.3.2 Progam Ruang 
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Besaran Ruang 

1.  Besaran Ruang Pasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ruang Pengelola 

NO RUANG PERHITUNGAN JUMLAH TOTAL 

1 Kantor Kepala Pasar 3m x 4m = 12m 1 12m 

2 Ruang Sie Ketertiban 3m x 4m = 12m 1 12m 

3 Ruang Sie Kebersihan 3m x 4m = 12m 1 12m 

4 Ruang Sie Keamanan 3m x 4m = 12m 1 12m 

5 Ruang Bendahara 3m x 4m = 12m 1 12m 

6 Ruang Absensi 3m x 4m = 12m 1 12m 

7 Ruang Istirahat 3m x 4m = 12m 1 12m 

  RUANG PERHITUNGAN JUMLAH LUASAN 

B
L

O
K

 /
 

L
O

S
S

 

Ruang Blok 5 m X 5m 250 6250 m 

 3 m X 5m 250 3750 

Total Luasan 10000 + 30%(10000) 13000 
m2 

M
in

iM
a

rk
e

t 

Makanan  8m X 20m 1 160 m 

Makanan Ringan 4m X 8m 1 32 m 

Minuman 2m X 8m 1 16 m 

Kasir 2m X 2m 1 4 m 

Toilet 2m X 1m 1 2 m 

Gudang makanan 6m X 6m 1 36m 

Total Luasan + 10% sirkulasi 250 + 25m 275 m2 

P
U

J
A

S
E

R
A

 

Meja Makan 3m X 3m 30 270 m 

Kasir 1m x 4m = 4m 1 4 m 

Dapur 1,5 m X 4m 1 6 m 

Pantry Basah 1m X 2m 1 2 m 

Pantry Kering 1m X 2m 1 2 m 

Gudang 3m X 3m 1 9 m 

Toilet 2m X 1,5m 4 12 m 

Total Luasan + 30% sirkulasi 395 m 

T
O

IL
E

T
 

TOILET Umum  2m X 2m 30 120 m 

Total Luasan 13790 m 

Tabel 4.3.2 Besaran  Ruang Pasar 
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8 Ruang Arsip 3m x 4m = 12m 1 12m 

9 Kamar Mandi 2m x 3m = 6m 1 6m 

10 Toilet 2m x 1,5m = 3m 1 3m 

  Total Luasan  105m 

 Total Luasan + 30% sirkulasi 135m 

 

 

 

3. Ruang Servis dan Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

4. Kebutuhan Lahan Parkir 

Kebutuhan ruang parkir diasumsikan bagi pedagang dan pengelola 70% 

dari total jumlah pengelola dan pedagang 

 Area Parkir Motor 

1. Pengelola dan Pedagang 

Jumlah Pengelola diasumsikan 30 orang dan pedagang berjumlah 500 

(500 + 30) X 70% 

530 70% =  371 sepeda motor 

 

RUANG  PERHITUNGAN JUMLAH  TOTAL  

Main Entrance  4m X 4m 2  32m  

Ruang Pompa 6m X 6m 1 36m 

Ruang ME  6m X 6m 1 36m 

Ruang Jaga  3m X 3m 2 18m 

tangga  6m X 8m 4  192m  

Toilet  1,5m X 2m 40  120m  

Total Luasan 434 m + 30% sirkulasi  434m 

Tabel 4.3.2 Besaran  Ruang Pengelola 

Tabel 4.3.2 Besaran  Ruang Servis dan Pelayanan 
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2. Pengunjung 

Jumlah Pengunjung diasumsikan 2 sepeda motor tiap pedagang per hari 

setiap kios 

10 X 500 = 5000 sepeda motor 

Jam kerja/ hari = 8 jam = 480 menit 

Setiap pengunjung dapat diasumsikan rata – rata 45 menit dalam 

mencari barang dan transaksi. (observasi dan pengalaman pribadi) 

45/480 X 5000 = 

93.75 dibulatkan 94 area parkir 

Ditambah 20% asumsi puncak ramai 

(20/100 X 94) + 94 = 18.8 = 19 area parkir 

Total area parkir pengunjung  94 + 19 = 563 area parkir motor 

Total Keseluruhan Area parkir Motor 

371 + 563 = 934 unit 

2. Pengunjung 

Area Parkir Mobil 

 

Jumlah Pengunjung  

Diasumsikan 3 mobil tiap hari pada kios yang menjual barang terkait 

dengan kios pedagang mobil 

3 x 187 =561 mobil per hari 

Jam kerja per hari 8 jam = 480 menit 

Srtiap pengunjung diasumsikan rata – rata 120 menit dalam mencari 

sparepart dan membeli kebutuhan mobil beserta pemasangan. 

(pengalaman pribadi). 
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120/ 480 x 561 =  

140.25 dibulatkan 141 

Ditambah 20% asumsi puncak keramaian 20% 

(20/100 x 141) + 141 = 170 area parkir mobil 

Total area parkir mobil 170 unit 

Area Parkir Jumlah Luasan Sirkulasi 

100% 

Total 

Motor 934 2,5m x 1,5m 3502,5m2 7505m2 

Mobil 170 3m x 5m 2550 5100m2 

Total  12605 m2 

 

5. Kebutuhan Luas Tapak 

 KDB = 60% ( maksimal berdasar perda) 

 Kebutuhan dasar yang digunakan 50% 

 KDB = 50/100 X total luasan indoor 

  = 100/50 X 14359 

  = 28718 m2 

 Jadi Kebutuhan Tapak 28718 m2 

 KDB = 14359 m2 

 Perhitungan RTH 

 KDH = 20% (Perda) 

 KDH = 20% X Luas Tapak 
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  = 20% X 23932m2 

  = 5744 m2 

 Kebutuhan Lahan Terbuka 

 Total luas tapak – KDB – KDH 

 28718 – 14359 – 5745 = 8614 m2 

 GSB = 20meter Jalur Sekunder, 40 m jalur primer (Berdasarkan Perda) 

4.3.3 Progam Sistem Struktur dan Encloser 

4.3.3.1 Sub Struktur 

Merupakan struktur bangunan yang menopang paling bawah pada 

bangunan. Bagian – bagian substruktur adalah: 

1. Pondasi 

Pondasi yang digunakan pada bangunan menggunakan borepile. 

Menggunakan pondasi borepile karena pondasi borepile lebih ramah 

lingkungan, tidak menimbulkan getaran yang keras, dan tingkat 

kebisingan yang tinggi. 

2. Retaining Wall 

Dinding penahan yang digunakan sebagai menahan tekanan tanah 

pada kontur yang turun sehingga membatasi pergerakan tanah 

sekitar bangunan. 

4.3.3.2 Upper Struktur 

Merupakan struktur bangunan yang berfungsi sebagai pembentuk dasar 

bangunan dan menopang beban penutup pada bangunan. 
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1. Struktur Rangka 

Struktur rangka beton digunakan dalam bangunan ini, karena struktur 

rangka beton memiliki keunggulan mudah dalam pengerjaan, cepat 

dalam pengerjaan, serta efisiensi biaya alam pengerjaannnya. Selain 

itu struktur rangka beton bersifat rigit, karena bentuk yang stabil dan 

seimbang 

Selain itu dinding massive juga digunakan dalam pembuatan jalur 

evakuasi dan lift, karena sifat dinding massive dapat menahan beban 

secara rata, dan tahan api, serta lebih kuat. Kelemahan nya terdapat 

pada pengerjaan yang lebih lama, biaya yang mahal. 

2. Dinding 

Merupakan penutup bangunan, sekat ruang bangunan. Dalam 

bangunan ini penggunaan dinding hebel digunakan, karena beban 

bangunan yang lebih ringan dan pengerjaannya lebih cepat karena 

bentangan batu yang lebih luas dibandung dengan batu bata merah. 

Dinding partisi bangunan dapat menggunakan gypsumboard atau 

kaca es, karena berdasarkan pada fungsinya dinding partisi bukan 

dinding penahan beban, tetapi hanya bersifat membatasi ruang. 

3. Penutup Lantai 

Penutup lantai dalam bangunan bermacam – macam, pada 

bangunan ini menggunakan marmer pada entrance, karena marmer 

bersifat mewah dan elegan sehinnga peletakannya pada bagian 

entrance bangunan.  
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Pada bagian ruang kamar tiap apartemen cukup menggunakan 

keramik 40 x 40, pada bagian ruang utama dapat menggunakan 

keramik 60 x 60. 

4. Plafond 

Plafon adalah bagian penutup atas pada ruang apartemen fungsi 

plafond adalah mempercantik ruangan serta menutupi bagian jalur 

utilitas bangunan yang terletak diatas bangunan. Pada bangunan ini 

plafond cukup menggunakan gypsumboard dengan variasi pada siku 

pertemuan dinding dengan plafond. 

 

5. Penutup atap 

Penutup atap adalah hal yang penting karena untuk melindungi 

bagian ruang pada bangunan tingkat paling atas. Bahan penutup 

atap pada bangunan ini menggunakan plat beton, kaca tempered, 

dan bisa divariasi mengggunakan roofgarden. 

 

 

4.3.4 Progam Sistem Pencahayaan, Penghawaan, dan Utilitas 

4.3.4.1 Sistem Pencahayaan 

 4.3.2.2 Sistem Pencahayaan bangunan 

a. Sistem pencahayaan alami 

- Sky Lighting 
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Pencahayaan dengan cara menggunakan kaca sebagai bahan penutup atap 

yang bertujuan agar cahaya dari luar bangunan dapat masuk kedalam 

bangunan 

- Bukaan 

Mengatur orientasi arah bukaan pada cahaya matahari sehingga cahaya 

matahari dapat masuk ke dalam bangunan. Bukaan dapat berupa bahan 

dinding, pemasangan jendela dan lain sebagainya. 

b. Sistem pencahayaan buatan 

Penerangan umum dalam bangunan adalah menggunakan alat bantu untuk 

menyinari ruang dalam bangunan. Alat tersebut adalah berupa lampu. 

Lampu yang digunakan adalah lampu Led, Karena lampu LED merupakan 

lampu hemat energi. 

4.3.4.2 Sistem Penghawaan 

 Sistem penghawaan dalam bangunan  dapat dicapai dengan 2 caara, 

yaitu sistem penghawaan alami dan sistem penghawaan buatan. 

1. Sistem penghawan Alami, dapat dicapai dengan cara: 

- Orientasi bukaan pada bangunan terhadap arah angin pada lokasi tapak 

dengan memberi bukaan, sehingga angin dapat masuk kedalam 

bangunan melalui bangunan. 

- Memberi bukaan pada bangunan, seperti jendela, bouvenly, roster. 

2. Sistem penghawaan buatan dapat dicapai dengan alat bantu sirkulasi 

udara yang digunakan dalam bangunan: 
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- Exhaust fan, sistem penghawaan buatan yang berfungsi mengeluarkan 

udara dari dalam ke luar ruangan. 

- Fan gantung, kipas angina yang diaplikasikan pada langit bangunan, 

penggunaan agar hemat tempat. 

4.3.4.3 Sistem Instalasi air bersih 

 Sistem instalasi air bersih pada bangunan menggunakan sistem 

downfeet. Sistem penyaluran air bersih dengan menyimpanya pada tangki 

bagian atas bangunan. Disini fungsi pompa hanya mengisi air pada saat 

mengisi bak atas. 

Berikut merupakan komponen – komponen dari sistem penyaluran air bersih 

dalam bangunan: 

- Up tank, tempat yang digunakan untuk menyimpan cadangan air 

pada atas bangunan.  

- Ground tank, penyimpanan air bersih yang terletak pada bawah 

bangunan. Penyaluran sistem ground tank menggunakan pompa air. 

- Pompa, Alat yang berfungsi sebagai penyalur air dengan tekanan. 

- PVC, Alat yang berfungsi sebagai penyalur/ pembuat jalur saluran air. 

Berikut merupakan kebutuhan air bersih dalam satu bangunan: 

FUNGSI BANGUNAN UNIT KEBUTUHAN (L) 

Blok Pasar Orang 300 - 500 

Ruang Pengelola Orang 30 – 40 

Minimarket Orang 15 - 20 

Pujasera Kursi 70  
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Perhitungan Air Bersih 

Q = n X Kebutuhan air per hari 

Q = Kebutuhan air bersih rata – rata 

N = Jumlah Pelaku 

Misal : 

Q = 500 orang x 225 Liter 

Q = 112500 liter/ hari 

Diasumsikan kebutuhan air bertambah 30% digunakan sebagai pemadam 

kebakaran, penyiraman taman dan lain sebagainya, maka perhitungan : 

Qd = (100% + 30%) X Q 

Qd = 130% x 112500 Liter 

Qd = 146250 Liter/ hari = 146,25 m3 

Kebutuhan air rata trata per jam 

Qh = Qd / T 

Qh = Kebutuhan rata rata per jam 

T = Rentan waktu pemakaian (0.6 = 10 menit) 

Qh = Qd /T 

Qh = 146,25 / 0.6 

      = 87,75 / 10 Menit 
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Kebutuhan air Pada jam Puncak 

Qh max = C x Qh 

Qh max = Kebutuhan air pada jam puncak 

C = Koefisien Maximum 1.5 – 2.0 

Volume tangki Bawah 

Vgt = 40% x Qd 

      = 40% x 146,25 m3 

 = 58,5 M3 

Volum tandon atas 

Vta = 15% x Qd 

 = 15% x 146,25 

 = 21,94 M3 

Daya Pompa 

Ht = Jarak pompa ke tandon atas 

H = Jarak lantai ke lantai 

N = Jumlah lantai 

Ht = h x n x 1,3 

P = daya pompa 

Y = berat jenis air 

N = Efisiensi pompa 
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Qh max = kebutuhan air pada jam puncak 

4.3.4.4 Sistem Pengolahan Limbah 

 Sistem Instalasi Air Kotor 

 Air kotor merupakan limbah hasil sisa penggunaan manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya. Berikut merupakan kompnen-komponen yang 

digunakan dalam pembuatan saluran pembuangan air kotor : 

- Bak Kontrol, digunakan sebagai tempat mengecek instalasi air kotor. 

Biasa diletakan pada siku saluran air kotor. 

- Greywater, berfungsi sebagai menampung air kotor untuk diolah 

kembali 

- Pompa Sumpit, alat yang berfungsi untuk mengangkat air kotor yang 

berada di bagian basement bangunan. 

- PVC, alat yang digunakan sebagai jalur pembuangan air kotor. 

 Sistem Instalasi Limbah Padat. 

a. Septictank, suatu sistem yang digunakan untuk menampung limbah 

padat manusia dari berbagai titik buangan. Pada umumnya peletakan 

septictank tidak diperbolehkan dekat dengan sumber/ penampungan 

air bersih, karena hal tersebut dapat mencemari air bersih. 

b. Resapan, Sistem yang berfungsi untuk membuang air hasil 

pemisahan limbah padat diresapkan kedalam tanah. 

c. Biotank, Sistem penampungan limbah padat yang ramah lingkungan 

mampu menampung limbah padat dalam jumlah banyak tergantung 

dengan kebutuhan yang relevan bagi gedungyang direncanakan 

 Sistem Instalasi Air Hujan 
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 Sistem Talang, sistem yang digunakan untuk menyalurkan air hujan 

menuju bak penampungan. Talang biasa diletakan di bagian tepi atap 

bangunan dan diberi pvc sebagai penyalur menuju bak penampungan. 

4.3.4.5 Sistem Pengamanan Kebakaran 

 Sistem pengaman kebakaran dalam bangunan menggunakan beberapa 

sistem berdasarkan pada kebutuhan ruangnya. Berikut merupakan sistem 

keamanan pada bangunan: 

a. Sistem Springkler 

Sistem pemadam kebakaran yang otomatis aktif saat terjadi kebakaran, 

menggunakan sensor asap lalu menyemprotkan air ke segala arah 360 

derajat. 

 

b. Sistem hydrant 

Sistem pemadam api yang menggunakan selang dan diarahkan secara 

manual oleh orang ke arah api. Hydrant memiliki tekanan air yang sangat 

kencang, sehingga api dapat padam dengan disemprot hydrant. 

 

c. Tangga Darurat 

Penanganan kebakaran dengan melarikan diri menggunakan jalur khusus 

anti api. Selain itu dapat digunakan sebagai tempat berlindung pada saat 

kebakaran terjadi. Biasanya terletak pada bagian bangunan yang mudah  
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dicapai dan berhubungan tiap lantai serta mengarah langsung keluar 

bangunan.  

4.3.4.6 Sistem Transportasi Bangunan 

Berikut merupakan sistem transportasi dalam bangunan yang digunakan: 

a. Tangga  

Sistem transportasi antar lantai bangunan secara manual. Berupa trap- trap 

yang menghubung tiap lantai nya. 

b. RAMP 

Sistem transportasi antar lantai bangunan manual bagi kaum difabel. Berupa 

jalur naik yang landai dengan kemiringan tertentu. 

 

4.3.4.7 Sistem Keamanan 

Sistem kemanan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam 

perancangan sebuah bangunan masal. Berikut merupakan sistem 

keamanan yang digunakan dalam bangunan: 

a. Security, Menggunakan jasa manusia untuk menjaga kemanan 

b. CCTV, Alat yang berguna merekam aktifitas dalam bangunan. 

Biasanya terletak di sudut ruang bangunan dan dipantau melalui 

layar. 
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4.3.4.8 Sistem Penangkal Petir 

 Sistem penangkal petir dalam bangunan menggunakan sistem 

koncensional dengan diletakan pada beberapa titik sudut bangunan dan titik 

tengah bangunan. 

4.3.4.9 Sistem Elektrikal 

  Sistem Elektrikal adalah sistem jalur listrik yang ada dalam 

bangunan dari sumber hingga ujung fungsinya. Komponen – komponen dari 

sistem elektrikal : 

a. Trafo 

Merupakan bagian listrik yang berfungsi mengubah tegangan listrik. Dalam 

bangunan fungsi trafo berfungsi untuk menerima listrik dari PLN dan 

mengatur serta menstabilkan tegangan listrik yang masuk dalam bangunan. 

b. Main Panel 

Bagian listrik yang berfungsi untuk penerima tegangan utama yang 

kemudian mendistribusikan menuju sistem elektrikal lain. 

c. Sub Panel 

Bagian listik yang berfungsi sebagai penerima tegangan dari main panel. 

Pada umumnya sub panel diletakan tiap lantai bangunan, sehingga apabila 

ada konslet maka tidak semua bangunan mati listrik. 
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4.3.4.10 Sistem teknologi dalam bangunan 

Automatic lamp 

Lampu yang secara otomatis dapat hidup dan mati dengan sendirinya. 

Lampu ini menggunakan sensor LDR. Peletakan otomatis ini digunakan 

dalam ruang publik dan ruang luar bangunan. 

 

4.3.5 Progam Lokasi dan Tapak 

 Dalam progam relokasi maka perlu pemilihan lokasi tapak bangunan 

berdasarkan pada zona daerah peruntukan bangunan. Memilih wilayah yang 

memiliki potensi tapak yang sesuai dengan kebutuhan proyek bangunan. 

 Tapak yang digunakan berada pada kawasan pasar waru yang 

merupakan daerah digunakan sebagai kawasan perdagangan masyarakat 

dan merupakan daerah yang belum padat penduduk. 
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4.3.5.1 Lokasi awal kawasan Barito 

 

 

 

Lokasi Barito pada bagian tengah 

Letak lokasi barito ini berada diantara jalan R.A kartini dengan jalan 

Citarum.  

Pada bagian barito tengah ini setengah pelapak menjual berbagai macam 

sparepart dan aksesoris sepeda motor, dan yang lain ada yang menjual 

plat besi dan tong. 

 

 

Gambar 4.3.5.1 Lokasi Barito 

Utara 

sumber : google. maps 

 Gambar 5.2 Lokasi Barito Tengah 

sumber : google. maps 

 

Gambar 5.2 Kenampakan Barito Tengah 
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Bagian Barito Selatan 

Lokasi berada di antara jalan R.A Kartini dengan 

Majapahit. 

Lokasi Barito ini mayoritas menjual sparepart mobil 

dan aksesoris mobil, selain itu terdapat pula penjual sepeda, toko cat, dan 

rental alat- alat bangunan. 

 

Gambar 5.2 Lokasi Barito Selatan 

sumber : google. maps 

 

Gambar 5.2 Kenampakan Barito Tengah 

sumber : data pribadi 
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4.3.5.2 Lokasi Baru 

 Alternatif Tapak 1 

 

  

 

Lokasi  : Jalan Arteri Soekarno Hatta, semarang 

 

Batas Tapak  

Batas Utara : Jalan Soekarno Hatta 

Batas Selatan : Tanah Kosong 

Batas Timur : Komplek Pertokoan 

Batas Barat : Jalan Noname 

Luasan  : 30820 meter2 

 

Gambar 4.3.2.5 Analisa Pemilihan Tapak 
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Iklim  : Tropis 

Suhu rata – rata : 28/33 °C 

Angin  : 4 – 7 m/s 

Vegetasi  : rumput 

Topografi  : datar 
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ANALISA TAPAK 

10. Suhu Udara 

Suhu Udara pada daerah jalan soekarno Hatta tergolong panas, Karena 

terletak di daerah dataran rendah kota semarang. Pada siang hari 

maximal  suhu 33°C, sedangkan pada malam hari mencapai 28°C. 

Sehingga daerah jalan Soekarno Hatta mencukupi standart 

kenyamanan thermal manusia pada umumnya. 

Respon : Cukup dengan menambahkan vegetasi pada lingkungan 

sekitar arteri soekarno hatta. 

11. Orientasi Cahaya Matahari 

 

 

 

 

Tapak Menghadap kearah Utara. Sehingga pada pagi hari matahari 

menyinari ke arah samping bangunan, sedangkan pada sore matahari 

berada pada samping barat bangunan. 

Respon : Bangunan pada bagian samping timur cukup diberi bukaan 

agar sinar matahari dapat masuk kedalam bangunan dan mengurangi 
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tingkat kelembaban dalam bangunan, sedangkan bagian barat diberi 

vegetasi perredam panas. 

12. Angin 

 

 

 

Angin berhembus dari utara – selatan pada pagi dan sore hari, 

sedangkan siang dan malam arah angin barat – timur. 

Respon : Pada bagian depan bangunan diberi pepohonan untuk 

menghambat laju angin dan mengarahkan angin kedalam bangunan. 

 

13. Kelembaban 

Tingkat kelembaban tinggi karena lokasi berada pada dataran rendah 

dan kawasan sekitar masih kurang pepohonan, sehingga terjadi banyak 

penguapan.  

Respon : Arah matahari pagi yang menyorot bangunan jangan terlalu 

ditutup dengan vegetasi, sehingga cahaya matahari masih dapat masuk 

kedalam bangunan dan mengurangi tingkat kelembaban. 

 

Angin siang hari 

Angin pagi  hari 
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14. Vegetasi 

Vegetasi di daerah sekitar tapak kurang baik, karena sekitar lokasi 

masih kurang vegetasi. 

Respon : Perlu pemberian landscape pada bangunan agar vegetasi 

kawasan sekitar baik. 

 

15. Kebisingan 

 

Karena letak lokasi tapak ditepi jalan utama maka kebisingan bersumber 

dari arah selatan dan utara. Sumber kebisingan berupa kendaraan 

bermotor yang lewat di akses jalan menuju lokasi. 

Respon : hal tersebut bukanlah masalah yang pokok pada kawasan, 

Karena pada umumnya bangunan perdagangan tidak memerlukan 

ketenangan. 

 

 

 

 

 

SUMBER KEBISINGAN 
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16. View From site 

 

 

View from site berupa jalan raya Arteri Soekarno Hatta pada bagian  

timur. 

Respon : Memberi bukaan pada bangunan ke arah tertentu yang tidak 

menganggu aktivitas dalam bangunan agar pandangan dapat menuju 

luar bangunan. 

17. View to Site 

 

 

Berhubung pada lokasi tapak belum adanya bangunan tinggi dan sedikit 

bangunan maka bangunan akan memberikan dampak yang baik untuk 

view dari berbagai arah, terutama pada bagian utara dan baratr yang 

merupakan jalan aksesbilitas menuju lokasi. 
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Respon : Bangunan didesain dengan bentuk yang baik, sehingga dapat 

menimbulkan view yang baik pada sekitar lokasi dan terjadi keselarasan 

antara bangunan dengan lingkungan 

18. Aksesbilitas 

Lokasi tapak berada pada persimpangan 3 jalur, sehingga jalur 

aksesbilitas menuju tapak terdapat 2 jalur yaitu dari jalur utara dan jalur 

timur. Lebar akses jalan 12 meter dan 2 arah yang berbeda pada jalur 

timur. Sedangkan pada jalur utara lebar jalan 8 meter 2 arah berbeda. 

 

 

 

 

 

Respon : Penataan sirkulasi masuk dan keluar tapak harus tertata dengan baik. 

 

 

 

 

 

Jalur Utara dengan lebar 8 

meter, 2 jalur arah 

berlawanan 

Jalur Barat dengan lebar 6 

meter,1 jalur 2 arah 

berlawanan 
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Pemilihan Lokasi Tapak Baru ini di dasarkan pada potensi tapak 

terhadap proyek relokasi kawasan PKL Barito Semarang. Berikut 

merupakan potensi Tapak yang menjadikan dasar dari pemilihan: 

POTENSI TAPAK: 

Positif: 

 Lokasi tapak merupakan tempat yang strategis sebagai lokasi perdagangan 

karena berada pada tepi jalan primer arteri Soekarno Hatta. 

 Lokasi tapak memiliki kriteria yang baik sebagai tempat perdagangan. 

 Lokasi tapak yang datar, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak dana 

untuk pembangunan sub struktur bangunan. 

 Luasan Tapak yang mencukupi kebutuhan ruang PKL Barito. 

 Efisiensi kebutuhan ruang dari 6,2 Ha menjadi 2,9 Ha. 
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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan (Tema Desain) 

 Tema desaign pada bangunan relokasi kawasan barito ini adalah arsitektur 

populis,  arsitektur yagng diperuntukan bagi masyarakat. Masyarakat dalam 

artian ini dengan golongan menengah kebawah sampai semua golongan. 

Dalam hal ini penekanan desain menggunakan pendekatan neo vernacular. 

Asas yang digunakan dalam arsitektur populis adalah fungsionalisme. Berikut 

merupakan kerangka pikiran yang menjadi dasar perencanaan bangunan. 

 

 

 

 

 

 

RELOKASI PASAR BARITO 

POTENSI FUNGSI POTENSI EKONOMI POKOK MASALAH 

Lahan yang tidak 

memenuhi 

persyaratan Perda  

MENYEDIAKAN 

FASILITAS 

PERDAGANGAN 

MENINGKATKAN 

PENDAPATAN 

DAERAH 

PEMECAHAN 

MASALAH 

REALISASI 

FUNGSI 

BANGUNAN 

Menunjang Ekonomi 

Masyarakat 

kalangan bawah 

Relokasi ke tempat 

yang dapat 

memenuhi 

persyaratan 

banggunan pasar 

KARYA 

ARSITEKTUR 
Peningkatan 

Infrastruktur Kota 

Semarang 

ARSITEKTUR 

POPULIS 
Diagram 5.1 Kerangka Pikir 


