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BAB III 

ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1. Analisis Pendekatan Arsitektur 

3.1.1. `Studi Aktivitas 

a) Pengelompokan Aktivitas 

Dalam bangunan “Pusat Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Industri 

Mebel Kreatif Terintegrasi di Semarang” ini dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa kategori yaitu:  

1. Kegiatan Utama  

Kegiatan utama yang dilakukan di dalam bangunan “Pusat Pelatihan 

Pembuatan dan Pemasaran Industri Mebel Kreatif Terintegrasi di Semarang” 

ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada pendidikan atau edukasi seperti 

pelatihan di bidang mebel dan industri kreatif baik secara teoritis maupun 

praktik bagi peserta pelatihan. Kegiatan utama pada bangunan ini juga 

berhubungan dengan aktivitas melakukan tugas dan pekerjaan yang diwadahi 

pada ruang – ruang usaha. Pengelompokan aktivitas kegiatan utama ini diwakili 

pada tabel 3.1.  
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Tabel 3.  1 – Tabel Pengelompokan Studi Aktivitas Kegiatan Utama  
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Jenis Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

AKTIVITAS PELATIHAN 

Pendaftaran 

dan 

Penerimaan 

sertifikat 

Mendaftar, 

menerima 

sertifikat 

Peserta 

pelatihan 

semua jurusan 

Information Area  
Public, 

Indoor 

Menerima 

pendaftaran, 

mengarahkan 

peserta pelatihan, 

mencetak dan 

menyerahkan 

sertifikat 

Staff 

pemasaran 

dan informasi, 

koordinator 

sertifikasi 

Pelatihan 

Teoritis 

Industri 

Kreatif 

Duduk, 

membaca, 

mendengarkan 

penjelasan, 

menulis, 

mengetik, 

menggunakan 

aplikasi desain 

grafis, diskusi 

kelas 

Peserta 

pelatihan 

industri kreatif 

– desain grafis 

 Ruang kelas 

teori / theory 

classroom 

 Lab komputer 

/ computer 

lab 

Semi - 

Private, 

Indoor 

Duduk, 

mempersiapkan 

materi, 

memberikan  

materi, 

membimbing 

peserta pelatihan 

dan memberi 

konsultasi, 

memoderatori 

diskusi kelas  

Instruktur / 

pengajar 

pelatihan 

industri kreatif 

Pelatihan 

Menggambar 

Desain 

Manual 

Duduk, 

membaca, 

mendengarkan 

penjelasan, 

Peserta 

pelatihan 

industri 

furniture di 

Ruang kelas 

menggambar / 

technical 

Semi - 

Private, 

Indoor 
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menulis/ 

mengetik,  

mendesain, 

praktik 

menggambar 

manual, membuat 

prototype desain 

furniture, bersih-

bersih, diskusi 

kelas 

bidang desain 

manual 

drawing 

classroom  

Duduk, 

mempersiapkan 

materi, 

memberikan 

materi, 

membimbing 

peserta pelatihan 

dan memberi 

konsultasi, 

memoderatori 

diskusi kelas  

Instruktur / 

pengajar 

pelatihan 

industri 

furniture di 

bidang desain 

manual  

Pelatihan 

Praktik / 

Workshop 

Duduk, 

membaca, 

mendengarkan 

penjelasan, 

menulis, 

menghitung 

material dan 

biaya, desain 

furniture, 

penggergajian, 

pengeringan kayu 

sederhana, 

pembahanan, 

memotong, 

mengebor, 

mengetam, 

menggunakan 

mesin produksi 

furniture, 

memahat dan 

mengukir, 

Peserta 

pelatihan 

industri 

furniture di 

bidang praktik 

manufaktur 

furniture, seni 

ukir, finishing 

furniture 

 Ruang kelas 

indoor 

(indoor 

theory 

classroom) 

 Ruang kelas 

outdoor 

(outdoor 

theory 

classroom) 

 Workshop 

atau bengkel 

kerja  

 Ruang Kiln 

Dry 

Semi - 

Private, 

Indoor / 

Outdoor  
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merakit, 

mengamplas, 

diskusi kelas, 

bersih – bersih.  

Duduk, 

mempersiapkan 

materi, 

memberikan 

materi, 

membimbing 

serta melakukan 

pengawasan 

peserta pelatihan, 

memberi 

konsultasi, 

memoderatori 

diskusi kelas 

Instruktur / 

pengajar 

pelatihan 

industri 

furniture 

bidang praktik 

manufaktur 

furniture dan 

seni ukir, 

finishing 

furniture 

Melakukan 

maintenance 

terhadap mesin 

kiln dry atau 

pengeringan, 

memeriksa 

ketersediaan alat 

dan melakukan 

maintenance alat- 

alat.  

Staff divisi 

fasilitas 

pelatihan  

Pelatihan 

Teoritis 

Manajemen 

dan 

Operasional 

Duduk, 

membaca, 

mendengarkan 

penjelasan, 

menulis, 

mengetik, praktik 

menggunakan 

website atau 

online shop, 

praktik 

implementasi 

Peserta 

pelatihan 

industri 

furniture di 

bidang 

manajemen 

dan 

operasional 

 Ruang kelas 

teori / theory 

classroom 

 Lab 

komputer/ 

computer lab 

Semi - 

Private, 

Indoor  
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manajemen, 

diskusi kelas 

Duduk, 

mempersiapkan 

materi, 

memberikan  

materi, 

membimbing 

peserta pelatihan 

dan memberi 

konsultasi, 

memoderatori 

diskusi kelas 

Instruktur / 

pengajar 

pelatihan 

industri 

furniture 

bidang 

manajemen 

dan 

operasional 

Praktik 

Fotografi 

dan 

Videografi  

Duduk, 

membaca, 

mendengarkan 

penjelasan, 

menulis, praktik 

dokumentasi 

furniture dengan 

kamera atau 

video recorder, 

menata layout 

furniture fotografi / 

videografi, praktik 

editing video atau 

foto 

menggunakan 

aplikasi, diskusi 

kelas, bersih - 

bersih 

Peserta 

pelatihan 

industri kreatif 

di fotografi dan 

videografi 

 Ruang kelas 

indoor 

(indoor 

theory 

classroom) 

 Studio foto 

dan video 

(Photography 

and 

Videography 

Studio) 

 

Semi - 

Private, 

Indoor 

Duduk, 

mempersiapkan 

materi, 

memberikan  

materi, 

membimbing 

peserta pelatihan 

dan memberi 

konsultasi, 

Instruktur / 

pengajar 

pelatihan 

industri 

furniture 

bidang 

fotografi dan 

videografi; 

staff divisi 
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memoderatori 

diskusi kelas, 

memeriksa 

ketersediaan alat 

dan melakukan 

maintenance alat- 

alat. 

fasilitas 

pelatihan 

Pameran 

Karya 

Melihat pameran, 

berdiskusi 

mengenai 

penjualan dan 

pembelian 

furniture atau 

produk UMKM, 

membeli produk 

furniture atau 

produk UMKM, 

berfoto 

Pengunjung 

dan calon 

buyer  

 Exhibition 

Area 

 Photo spots  

 Showroom 

Public,  

Indoor / 

Outdoor 

Mengarahkan dan 

memberi 

informasi pada 

pengunjung, 

menata display 

pameran dan 

pembagian sekat 

tenant, bongkar 

muat, 

menyiapkan 

keperluan 

pameran, bersih- 

bersih 

Pengelola 

Divisi 

Showroom 

dan Exhibition, 

cleaning 

service 

Memamerkan 

karya atau produk 

produksi, 

menawarkan 

produk pada 

buyer, berbincang 

– bincang pada 

buyer, melakukan 

transaksi dengan 

buyer 

Peserta 

Pelatihan dan 

pemilik usaha  



  

119 
 

Konsultasi  

Duduk, 

mendengarkan 

permasalahan, 

memberi saran 

dan konsultasi, 

membantu 

merencanakan 

penyelesaian 

masalah.  

Staff Divisi 

Pelatihan 

(Kepala 

bidang 

pelatihan, 

koordinator 

pelatihan dan 

instruktur 

pelatihan) 

Ruang 

Konsultasi 

(Consultation 

Room) 

Private, 

Indoor 

Mengemukakan 

permasalahan, 

mendengarkan 

saran dan 

konsultasi  

Peserta 

pelatihan, 

pelaku usaha 

mebel dan 

industri kreatif 

Seminar 

Duduk, 

mendengarkan 

seminar, 

berdiskusi 

(bertanya), 

menulis atau 

mencatat hasil 

seminar 

Peserta 

pelatihan, 

pelaku usaha 

mebel dan 

industri kreatif, 

masyarakat 

pengunjung 

 Ruang kelas 

teori (theory 

classroom)  

 Meeting 

Room untuk 

komunitas 

Public, 

Indoor 

Duduk, 

menyiapkan 

keperluan 

seminar, 

melakukan 

presentasi 

seminar, 

berdiskusi 

(menjawab), 

menulis  

Staff Divisi 

Pelatihan 

(Kepala 

bidang 

pelatihan, 

koordinator 

pelatihan dan 

instruktur 

pelatihan) atau 

tamu 

undangan 

pembicara 

seminar 

AKTIVITAS BELAJAR MANDIRI 

Studi 

mandiri atau 

kepustakaan 

Duduk, 

membaca, 

browsing internet, 

mencatat atau 

mengetik, belajar 

Peserta 

pelatihan, 

penyewa 

ruang usaha, 

masyarakat 

Perpustakaan 

Mini (Cetak dan 

Digital) 

Public, 

Indoor  
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dan mengerjakan 

tugas, meminjam 

dan 

mengembalikan 

buku 

Menerima 

peminjaman dan 

pengembalian 

buku, memberi 

informasi kepada 

penyewa buku, 

melaksanakan 

administrasi 

perpustakaan, 

mengatur 

pengembangan 

buku 

perpustakaan 

atau kepustakaan 

digital, 

perencanaan 

anggaran dan 

belanja buku, 

bersih – bersih.  

Pengelola 

divisi 

perpustakaan, 

cleaning 

service 

AKTIVITAS BEKERJA 

Bekerja 

bersama 

Melakukan 

pendaftaran di 

information area, 

duduk, bekerja, 

berdiskusi, 

membuat tugas, 

melakukan 

pertemuan 

komunitas, 

mengetik, 

menulis, fotokopi 

dan printing, 

mendesain 

dengan 

menggunakan 

aplikasi komputer, 

Penyewa co-

working space 

(pemilik usaha 

startup, 

industri kreatif, 

pemilik usaha 

yang belum 

memiliki ruang 

usaha 

terutama 

UMKM, 

mahasiswa, 

desainer, 

freelancer, 

komunitas 

 Co-working 

space 

(information 

area, ruang 

usaha 

terbuka, 

meeting 

space, dry 

food and 

beverage 

pantry, 

meeting area, 

area outdoor, 

bathroom) 

Public, 

Indoor- 

Outdoor  
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makan/ minum, 

beristirahat, 

mandi 

hingga 

videographer 

 Relation spot 

/ discussion 

area 

 Ruang 

photocopy 

dan printing 

Memberi 

informasi dan 

menerima 

pendaftaran pada 

penyewa ke 

tempat bekerja, 

maintenance 

peralatan pada 

fasilitas, bersih- 

bersih 

Pengelola 

divisi fasilitas 

co-working 

space, 

cleaning 

service 

Bekerja 

secara 

kelompok / 

individual 

Melakukan 

pendaftaran di 

information area, 

duduk, bekerja, 

berdiskusi, 

melakukan 

pertemuan pribadi 

/ menerima tamu, 

makan dan 

minum, 

beristirahat 

Penyewa 

ruang usaha 

private yang 

belum memiliki 

tempat usaha 

sendiri – 

diutamakan 

pemilik usaha 

mebel dan 

industri kreatif 

atau UMKM 

 Ruang usaha 

sewa (private 

office) 

 Pantry  

 Information 

Area 

Private, 

Indoor- 

Outdoor Memberi 

informasi dan 

menerima 

pendaftaran pada 

penyewa ke 

tempat bekerja, 

maintenance 

peralatan pada 

fasilitas, bersih- 

bersih 

Pengelola 

divisi fasilitas 

co-working 

space, 

cleaning 

service 

Kegiatan 

Bisnis 

Melakukan 

penyewaan di 

information area, 

duduk, fotokopi, 

mengirim 

faksimili, print 

dokumen, 

Pelaku 

pelatihan, 

pemilik usaha 

industri kreatif 

dan mebel, 

masyarakat 

pengunjung, 

 Business 

Center 

 ATM Center 

dan bank 

Semi - 

private, 

Indoor 
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mengetik atau 

mencatat, 

pertemuan bisnis, 

menggunakan 

jasa penerjemah, 

menukar uang 

dengan money 

changer atau 

menarik uang  

calon buyer 

(domestik atau 

internasional) 

Memberikan 

informasi jasa dan 

menerima 

pendaftaran 

penggunaan jasa, 

memberikan 

fasilitas 

penyewaan 

fotokopi, 

komputer, 

faksimili , maupun 

printing, 

menyediakan jasa 

penerjemah, 

menyediakan jasa 

perbankan, bersih 

bersih 

Staff divisi 

hiburan dan 

retail – 

business 

center dan 

bank, cleaning 

service 

 

2. Kegiatan Penunjang  

Kegiatan penunjang merupakan kegiatan – kegiatan yang berkaitan 

dengan kegiatan utama namun hanya bersifat sebagai penunjang aktivitas 

utama di dalam fasilitas bangunan pusat pelatihan ini seperti kegiatan 

akomodasi bagi para peserta pelatihan, perdagangan atau perbelanjaan, 

kuliner hingga fasilitas pendukung pelatihan terutama penyimpanan material. 

Pelaku aktivitas yang berpartisipasi dalam kegiatan penunjang ini merupakan 

peserta pelatihan yang membutuhkan akomodasi untuk pelatihan jangka 
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panjang, masyarakat pengunjung bangunan ini hingga pengelola bangunan ini. 

Pengelompokan aktivitas kegiatan penunjang ini diwakili pada tabel 3.2. 

Tabel 3.  2 – Tabel Pengelompokan Studi Aktivitas Kegiatan Penunjang 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

KELOMPOK RUANG PENUNJANG 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Jenis Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

Informasi 

Mencari informasi 

dan petunjuk arah, 

meminta brosur 

fasilitas dan 

program pelatihan 

atau penyewaan 

ruang usaha, 

melakukan 

pendaftaran dan 

penyewaan, 

mengambil 

sertifikat, duduk, 

menunggu 

informasi  

Peserta 

pelatihan, 

penyewa 

ruang usaha, 

masyarakat 

 Information 

Center 

 Information 

Area, Lobby 

Public, 

Indoor 

Memberikan 

informasi dan 

petunjuk arah, 

penyediaan brosur 

fasilitas dan 

program, 

melakukan 

administrasi dan 

pendataan 

pelatihan atau 

penyewaan ruang, 

mencetak dan 

menyerahkan 

sertifikat, duduk, 

bekerja, menerima 

telepon dan email  

Staff 

pemasaran 

dan informasi  

Kegiatan 

Akomodasi 

Duduk, membaca, 

menulis dan 

Peserta 

pelatihan dan 

Asrama Trainee 

atau Trainer 
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mengetik, 

memasak, makan, 

minum, tidur, 

beristirahat, 

mandi, cuci, 

kakus, berdoa, 

bersih bersih, 

menjemur 

pakaian.  

pelatih 

pelatihan yang 

membutuhkan 

tempat tinggal 

sementara 

Private, 

Indoor - 

Outdoor 

Bersih – bersih, 

melakukan 

maintenance pada 

fasilitas asrama, 

mengelola asrama 

secara 

administrasi 

maupun 

penempatan 

penghuni, 

beristirahat 

Staff divisi 

fasilitas 

asrama / 

mess trainee 

dan trainer, 

cleaning 

service staff 

Kesehatan 

Duduk, menerima 

konsultasi dokter, 

memperoleh 

perawatan, obat 

atau pertolongan 

pertama, tidur atau 

beristirahat 

Peserta 

pelatihan, 

penyewa 

ruang usaha, 

staff 

pengelola, 

masyarakat 

umum 

(pengunjung) 

Medical Room 
Private, 

Indoor 

Memberikan 

konsultasi 

kesehatan, 

memberi 

perawatan, obat 

atau pertolongan 

pertama, 

menyimpan stok 

obat atau 

kebutuhan 

kesehatan, duduk, 

membuat 

Staff divisi 

hiburan dan 

retail bagian 

medis (dokter 

dan perawat) 
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pelaporan dan 

administrasi 

medical room, 

beristirahat 

Kegiatan 

Perbelanjaan 

/ 

Perdagangan 

Melihat- lihat 

produk, membeli 

dan mencoba 

produk, bertanya 

mengenai 

informasi produk, 

membayar 

pembelian 

Pengunjung 

umum, calon 

buyer 

 Ruang usaha 

retail 

 Kantor divisi 

retail 

Public, 

Indoor – 

Outdoor  

Menawarkan 

produk, 

menjelaskan 

produk pada 

pembeli, 

melakukan 

transaksi jual beli, 

menata produk 

yang dijual, 

melakukan 

administrasi 

penjualan dan 

pembelian, 

menyimpan stok 

dagangan, bersih-

bersih, beristirahat 

Penyewa 

retail atau 

tenant 

Melakukan 

administrasi 

penyewaan ruang 

usaha retail, 

menata dan 

mengatur ruang 

usaha retail yang 

disewakan, 

mengawasi area 

retail, bersih – 

bersih 

Staff divisi 

hiburan dan 

retail, cleaning 

service staff 

Kuliner 
Berkeliling, 

melihat - lihat 

Pengunjung 

umum 
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menu makanan, 

memilih makanan, 

membeli makanan 

atau minuman, 

membayar, 

mengambil nomor 

antrian dan 

makanan atau 

minuman,  makan 

dan minum, 

menikmati view, 

BAK/ BAB, 

menikmati live 

music, duduk 

fasilitas, 

pelaku 

pelatihan 

maupun 

pengelola 

yang ingin 

membeli 

makanan 

 Food Festival 

Area 

 Kantor divisi 

retail 

Public, 

Indoor – 

Outdoor 

Menawarkan 

makanan, 

menjelaskan 

produk makanan 

atau minuman 

yang dijual, 

melakukan 

transaksi jual beli 

makanan atau 

minuman, 

memasak 

makanan atau 

minuman, 

memanggil nomor 

antrian atau 

mengantarkan 

makanan, 

mengambil dan 

membuang wadah 

bekas makanan / 

minuman, 

mencuci peralatan 

makan dan 

masak, membeli 

bahan makanan 

atau minuman, 

melakukan 

administrasi dan 

Penyewa 

retail food 

festival atau 

tenant (staff 

dan chef), 

cleaning 

service staff 
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keuangan 

penjualan dan 

pembelian.  

Melakukan 

administrasi 

penyewaan ruang 

usaha retail food 

festival, menata 

dan mengatur 

ruang usaha retail 

yang disewakan, 

mengawasi area 

retail 

Staff divisi 

hiburan dan 

retail 

Sarana 

Prasarana 

Pelatihan 

Menyiapkan alat- 

alat pelatihan, 

melakukan 

maintenance 

sarana dan 

prasarana 

pelatihan, 

mengakomodasi 

penyewaan, 

mendistribusikan, 

dan penyediaan 

alat pelatihan di 

ruang kelas, 

melakukan 

pendataan dan 

administrasi 

mengenai sarana 

prasarana 

pelatihan.  

Staff divisi 

fasilitas 

pelatihan 

(toolman, 

ketua 

workshop, 

sarana 

prasarana) 

 Workshop 

 Ruang alat 

dan mal 

 Ruang Divisi 

Fasilitas 

Pelatihan 

 Gudang 

penyimpanan 

dan 

maintenance 

peralatan 

mebel. 

Semi- 

Private 

Indoor – 

Outdoor 

 

3. Kegiatan Pengelola 

Kegiatan pengelola ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh para 

pengelola bangunan “Pusat Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Industri 

Mebel Kreatif Terintegrasi di Semarang ini, Pengelola yang berpartisipasi 

adalah semua pengelola dari pimpinan pusat pelatihan, sekretaris, general 
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manager, bagian tata usaha / administrasi, bagian pelaksanaan dan 

kepegawaian, divisi kompentensi, divisi pengembangan dan pemberdayaan, 

divisi pelatihan, divisi bidang operasional fasilitas hingga divisi maintenance. 

Pengelompokan aktivitas kegiatan pengelola ini diwakili pada tabel 3.3. 

Tabel 3.  3 – Tabel Pengelompokan Studi Aktivitas Kegiatan Pengelola 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

KELOMPOK RUANG PENGELOLA  

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Jenis Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

KHUSUS 

Memimpin 

dan 

Mengkoor- 

dinasi  

Memegang 

tanggung jawab 

atas segala 

keputusan, 

perencanaan dan 

kegiatan pada 

pusat pelatihan, 

membuat 

kebijakan serta 

merencanakan 

pembenahan dan 

pengembangan 

pusat pelatihan, 

memimpin dan 

mengepalai 

seluruh divisi pada 

pusat pelatihan, 

memberi 

konsultasi pada 

pimpinan divisi – 

divisi, melakukan 

rapat dan 

menerima tamu, 

melakukan 

pengawasan dan 

penilaian. 

Kepala pusat 

pelatihan 

 Ruang 

Kepala 

Pusat 

Pelatihan 

 Ruang Rapat  

Private 

Indoor  
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Memegang 

tanggung jawab 

atas program dan 

keputusan divisi 

yang dipegangnya, 

menerima tamu 

dan melakukan 

rapat, mengawasi 

kegiatan divisi 

yang berlangsung 

pada pusat 

pelatihan ini, 

berpartisipasi 

dalam 

pengambilan, 

melaporkan 

program dan 

aktivitas divisi 

pada pimpinan 

utama, melakukan 

pengawasan dan 

penilaian 

Kepala bidang 

kompetensi, 

kepala bidang 

pengembanga

n dan 

pemberdayaa

n, kepala 

bidang 

pelatihan, 

kepala bidang 

operasional 

fasilitas, 

kepala bidang 

maintenance 

 Ruang 

kepala 

kompetensi, 

bidang 

pengembang

an dan 

pemberdaya

an. Bidang 

operasional 

fasilitas, 

bidang 

maintenance  

 Ruang Rapat 

Direksi dan 

manajemen 

Mengawasi dan 

mengkoordinasi 

divisi – divisi, 

berpartisipasi 

dalam 

merencanakan 

kebijakan, 

anggaran, hingga 

administrasi pusat 

pelatihan, 

menerima tamu 

dan melakukan 

rapat.  

Kepala bagian 

umum / 

general 

manager 

 Ruang 

General 

Manager 

 Ruang Rapat 

Private - 

Indoor 

Sistem 

Operasional 

Mengelola 

pengelolaan dan 

pengembangan 

fasilitas 

berdasarkan divisi, 

menerima tamu 

dan melakukan 

Divisi hiburan 

dan retail, 

divisi fasilitas 

pelatihan, 

divisi fasilitas 

ruang usaha 

dan co-

 Ruang divisi 

hiburan dan 

retail 

 Ruang divisi 

fasilitas 

pelatihan 

Private - 

Indoor 
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rapat, melakukan 

administrasi dan 

pelaporan 

kegiatan 

berdasarkan divisi 

yang dipegang, 

melakukan 

maintenance 

sarana dan 

prasarana fasilitas 

divisi yang 

dipegang.  

working 

space, divisi 

fasilitas 

showroom dan 

exhibition, 

divisi fasilitas 

asrama 

trainee atau 

trainer, divisi 

fasilitas 

cafeteria 

 Ruang divisi 

fasilitas 

usaha dan 

co-working 

space 

 Ruang divisi 

fasilitias 

showroom 

dan 

exhibition  

 Ruang divisi 

fasilitas 

asrama 

trainee atau 

trainer 

 Ruang divisi 

fasilitas 

cafeteria 

Informasi 

dan 

Pemasaran 

Private 

Mengelola 

administrasi dan 

pelaksanaan 

pemasaran dan 

informasi 

mengenai pusat 

pelatihan, 

menjalankan dan 

merencanakan 

program 

pemasaran dan 

penginformasian, 

mengevaluasi dan 

membuat 

pelaporan 

mengenai 

pemasaran dan 

informasi, 

mengikuti rapat 

dan menerima 

tamu 

Staff divisi 

pemasaran 

dan informasi 

Ruang staff 

divisi 

pemasaran dan 

informasi 

 

Private - 

Indoor 
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Public 

Memberi informasi 

pada pengunjung, 

peserta pelatihan 

maupun pelaku 

usaha, menerima 

pendaftaran 

fasilitas baik 

pelatihan maupun 

ruang usaha, 

menerima tamu, 

memberi sertifikat 

atau sertifikasi 

bagi peserta 

pelatihan 

Information area 
Public - 

Indoor 

Sekretariat 

dan 

Keuangan  

Melakukan 

administrasi utama 

pada pusat 

pelatihan, 

melakukan 

pencatatan 

notulensi dan surat 

– menyurat antar 

instansi, 

melakukan 

pendataan dan 

dokumentasi data, 

penyusunan 

rencana dan 

laporan 

administrasi, 

mengikuti rapat 

dan menerima 

tamu 

Sekretaris, 

Staff Tata 

Usaha dan 

Administrasi 

 Ruang 

Sekretaris 

 Ruang Tata 

Usaha dan 

Administrasi 

Private - 

Indoor 

Menyusun 

perencanaan dan 

pengembangan 

anggaran, 

mengikuti rapat 

perencanaan 

anggaran, 

membuat laporan 

Staff 

Anggaran dan 

Keuangan, 

bendahara 

 Ruang staff 

anggaran 

dan 

keuangan 

 Ruang 

bendahara 
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anggaran atau 

keuangan bulanan 

dan tahunan, 

dokumentasi data 

laporan anggaran.  

Kepegawaia

n atau 

Personalia 

Membuat 

perencanaan dan 

pelaksanaan 

agenda kegiatan 

atau program, 

administrasi dan 

pendataan 

mengenai 

kepegawaian, 

analisis pegawai 

beserta 

jabatannya dan 

organisasinya di 

dalam fasilitas 

bangunan, 

melaksanakan 

penerimaan dan 

pengeluaran 

pegawai atau staff, 

menerima tamu 

dan berpartisipasi 

dalam rapat.  

Staff bagian 

pelaksanaan 

dan 

kepegawaian 

Ruang staff  

bagian 

pelaksanaan 

dan 

kepegawaian 

Private - 

Indoor 

UMUM 

Aktivitas 

Bekerja  

Bekerja, mengetik, 

menulis, duduk, 

menelepon, 

presentasi, bersih 

– bersih, 

berdiskusi, 

mengeprint, 

mengawasi atau 

memantau. 

Semua staff 

pengelola 

Kantor masing- 

masing divisi 

Private - 

Indoor 
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Beristirahat 

Berganti pakaian, 

duduk, 

beristirahat, 

makan, minum, 

BAK/ BAB, 

beribadah 

(berdoa, sholat) 

Semua staff 

pengelola 

 Kantor 

masing- 

masing divisi 

Private - 

Indoor 

 Pantry 

 Lavatory 

 Mushola 

Service - 

Indoor 

 

4. Kegiatan Service 

Kegiatan yang terjadi merupakan kegiatan service atau pelayanan baik 

secara maintenance bangunan dan perawatan, kebersihan, keamanan, 

operasional sistem bangunan hingga penyimpanan barang. Pelakunya adalah 

staff dari divisi maintenance bangunan seperti cleaning service staff, staff 

keamanan atau security hingga staff dari divisi fasilitas. Pengelompokan 

aktivitas kegiatan service ini diwakili pada tabel 3.4. 

Tabel 3. 4– Tabel Pengelompokan Studi Aktivitas Kegiatan Servis 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

KELOMPOK KEGIATAN SERVICE 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Jenis Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

Perawatan / 

Maintenance 

Alat, Mesin 

dan 

Bangunan  

Melakukan 

maintenance pada 

fasilitas dan alat – 

alat, mesin, 

sarana dan 

prasaranan 

pelatihan, 

mengecek 

ketersediaan alat- 

alat, mengurus 

pendataan, 

penyewaan dan 

Staff divisi 

perawatan 

alat pelatihan 

– toolman, 

sarana 

prasarana, 

ketua 

workshop 

 Ruang teknisi 

 Gudang 

penyimpanan 

dan 

maintenance 

peralatan 

workshop 

 Gudang 

mebel 

Service – 

Indoor / 

Outdoor 
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pengembalian 

alat- alat untuk 

pelatihan, 

melakukan 

pelaporan 

ketersediaan alat 

dan mesin, 

berganti pakaian 

dan istirahat, 

memberi 

pengumuman 

melalui sistem PA 

pada area 

workshop 

 Ruang 

Kompressor 

angin 

 Ruang mesin 

dust collector 

pusat dan 

portable 

 Ruang 

pengeringan 

kayu untuk 

sample 

pelatihan (kiln 

dry) 

Kebersihan  Cleaning Service 

Melakukan 

maintenance 

kebersihan pada 

bangunan, 

membersihkan 

dan menyimpan 

alat- alat 

kebersihan, 

membuat 

pelaporan hasil 

kegiatan 

maintenance 

kebersihan, 

berganti pakaian 

dan beristirahat 

Staff divisi 

cleaning 

service dan 

gardening 

 Janitor 

 Ruang 

pembuangan 

bak sampah 

 Ruang 

Cleaning 

service  

 

Service – 

Indoor / 

Outdoor 

Gardening 

Melakukan 

maintenance pada 

kawasan tapak 

atau gardening, 

membersihkan 

dan merawat 

taman indoor 

maupun outdoor 

pada bangunan, 

menyimpan alat- 

alat kebersihan 
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dan gardening, 

membuat laporan 

kegiatan 

gardening 

berganti pakaian 

dan beristirahat  

Keamanan Melakukan 

pengawasan 

keamanan di 

dalam dan di luar 

bangunan, 

melaporkan 

kondisi keamanan 

pada pimpinan, 

mengawasi 

bangunan melalui 

CCTV, membantu 

penataan parkir, 

menulis dan 

dokumentasi data 

keamanan dan 

CCTV. 

Staff divisi 

security atau 

satpam  

 Pos satpam 

 Ruang CCTV 

 Disaster 

Control 

Command 

Room 

 
Service – 

Indoor / 

Outdoor 

Penunjang 

Kinerja 

Bangunan 

Melakukan 

maintenance, 

controller dan 

perbaikan pada 

sarana prasarana 

dan kinerja 

bangunan, 

menjalankan 

sarana prasarana 

untuk mendukung 

kegiatan, 

beristirahat, 

berganti pakaian, 

bersih – bersih, 

menyetel dan 

mengkalibrasi 

mesin, mengisi 

ulang bahan 

bakar, melakukan 

pelaporan 

Staff divisi 

mekanikal 

elektrikal – 

teknisi ME 

 Ruang trafo 

 Ruang audio 

visual 

 Ruang genset 

 Ruang MDF 

dan PABX 

 Ruang 

pompa 

 Ruang MEP 

 Ruang HVAC 

 Ruang STP, 

roof tank dan 

ground water 

tank 

Service – 

Indoor / 

Outdoor 
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mengenai 

maintenance, 

kerusakan, 

kebutuhan 

perbaikan dan 

penggantian 

peralatan  

Penyimpanan Menyimpan 

peralatan dan alat 

maintenance 

untuk workshop, 

menyimpan 

produk mebel 

hasil pelatihan 

yang tidak 

terpakai, 

menyimpan bahan 

kayu mentah atau 

kayu buatan, 

bersih – bersih, 

memindahkan alat 

atau material, 

melakukan 

pengawasan dan 

pelaporan 

mengenai 

ketersediaan alat 

dan bahan, 

menyimpan stock 

opname material, 

melakukan 

packing dan 

menerima material 

atau alat.  

Staff divisi 

perawatan 

alat pelatihan 

– toolman, 

sarana 

prasarana, 

ketua 

workshop 

 Gudang 

penyimpanan 

dan 

maintenance 

peralatan 

workshop 

 Gudang 

mebel 

 Ruang bahan 

kayu mentah 

dan kayu 

buatan 
Service – 

Indoor / 

Outdoor 

Akomodasi Konsumsi  

Makan, minum, 

membuat 

minuman dan 

snack 

 

Dapur  

Pelaku 

pelatihan 

dan ruang 

usaha, staff 

pengelola, 

staff service, 

Pantry, cafeteria, 

food festival 

Service – 

Indoor / 

Outdoor 

 



  

137 
 

Memasak, 

mencuci piring, 

menyajikan 

makanan, 

membeli bahan, 

bertransaksi jual 

beli (bagi retail 

food festival dan 

cafeteria), bersih – 

bersih, duduk, 

membuat daftar 

pengeluaran dan 

pemasukan 

(pelaporan 

keuangan dan 

administrasi) 

pengunjung 

atau tamu  

Istirahat  

Mengganti 

pakaian, duduk 

bersantai, 

membaca, buang 

air besar dan 

buang air kecil, 

melakukan 

aktivitas menyusui 

atau mengganti 

popok bagi ibu 

dan anak  

 Ruang ganti 

karyawan 

atau loker 

karyawan 

 Pantry 

 Lavatory 

 Nursing room 

Beribadah  

Sholat, wudhu, 

berdoa  

Mushola 

Parkir  Memarkirkan 

kendaraan, 

meletakkan 

barang dan drop 

off, memasukkan 

barang atau 

material pada 

loading dock, 

bersih – bersih.  

 

Service – 

Indoor 
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b) Pola Aktivitas 

1. Pola Kegiatan Kedatangan Secara Umum 

 

Skema 3. 1 – Pola Kegiatan Kedatangan Menuju Lingkungan Kompleks Bangunan 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

2. Pola Kegiatan Kepergian Secara Umum 

 

Skema 3. 2 - Pola Kegiatan Kepergian Meninggalkan Lingkungan Kompleks 
Bangunan 

Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

 

 

 

 

 

SITE / 

TAPAK  

WAY IN 

PEDESTRIAN  

LOADING 

DOCK 

PARKIR 

UMUM 

PARKIR 

PENGELOLA 

DROP OFF 

BANGUNAN 

K
E
D

A
T
A
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G
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N

 

SITE / 

TAPAK  

WAY OUT 

PEDESTRIAN  

LOADING 

DOCK 

PARKIR 

UMUM 

PARKIR 

PENGELOLA 

DROP OFF 

BANGUNAN 

K
E
P

E
`

R
G
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N

 



  

139 
 

3. Pola Kegiatan Peserta Pelatihan  

 

Skema 3. 3 - Pola Kegiatan Peserta Pelatihan 
Sumber: Analis pribadi, 2018 

 

MENGAMBIL 

KENDARAAN  

PINJAM ALAT   

MAKAN, 

MINUM, 

ISTIRAHAT 

BAB / BAK 

KELAS TEORI 

PARKIR 

DATANG 

DROP OFF  PULANG 

ASRAMA 

MELAKUKAN 

PENDAFTARAN 

KEGIATAN PELATIHAN 

Mebel dan Industri Kreatif  

TEORI  PRAKTIK  

Membaca, 

Menulis, 

Mengetik, 

Diskusi, 

Menghitung 

Praktik Komputer 

dan Aplikasi, 

Praktik 

Menggambar 

Manual, Praktik 

Fotografi  

IBADAH 

STUDI 

PERPUS-

TAKAAN  

KELAS PRAKTIK / 

WORKSHOP 

GANTI 

PAKAIAN  

MANUFAKTUR 

MEBEL  

SENI UKIR 

MEBEL  

FINISHING MEBEL 

KELAS PRAKTIK / WORKSHOP 

PENGENALAN DAN PERSIAPAN 

BAHAN 

BERSIH - BERSIH 

MAINTENANCE 

ALAT & MESIN 

GANTI PAKAIAN  

MENGAMBIL SERTIFIKAT 

PULANG  

MENGIKUTI 

ACARA  

SEMINAR  

PAMERAN 

ASRAMA  
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4. Pola Kegiatan Peserta Pelatihan dalam Manufaktur Mebel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUFAKTUR MEBEL  

KONSTRUKSI  

Penyerutan kayu, pembuatan lubang konstruksi, 

lubang dowel, pembuatan tenon dan mortise, alur 

dan takikan, pingul pada sisi ujung kayu  

 

PERSIAPAN  

Penyediaan alat, mesin dan material   

KAYU JADI  

(Papan/Lembaran dan Balok) 

KAYU MENTAH (logs)  

Penggergajian, Pengupasan 

kulit` 

PENGERINGAN KAYU 

dengan menggunakan kiln dry 

DEHUMIDIFIER 

Jika tingkat kekeringan 

mebel belum memenuhi 

standar  

PEMBAHANAN DASAR DAN MOLDING 

Pengukuran komponen, 

pemeriksaan kualitas mata kayu, 

kayu gubal dan cacat kayu alami, 

pembuatan pola, mengetam, 

menggergaji, mengebor, 

membuat profil, merapikan dan 

membersihkan komponen 

 

Memindahkan motif 

ke benda kerja, 

mengukir kayu, 

membuat profil kayu, 

memahat, merapikan 

dan membersihkan 

ukiran  

 

PENGAMPLASAN 

Untuk kasus tertentu  

 

PERAKITAN / ASSEMBLING 

Merakit komponen menjadi mebel  

FINISHING 

Finishing dengan NC, melamin, 

duco, pola serat, pola keramik, 

pola marmer dan granit 

FUMIGASI 

Pengendalian rayap dan 

hama menggunakan fumigan  

 

PERAKITAN / 

ASSEMBLING 

KONSTRUKSI  

FUMIGASI DEHUMIDIFIER 

PENGAMPLASAN 

FINISHING 

Jika jenis mebel merupakan knock 

– down furniture atau lepasan 

Keterangan:  

Pengeringan dehumidifier dilakukan jika 

tingkat kekeringan mebel belum tercapai 

tanpa merusak mebel  

Skema 3. 4 - Pola Kegiatan Peserta Pelatihan dalam Manufaktur Mebel 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 
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5. Pola Kegiatan Pengelola Utama 

 

Skema 3. 5 -  Pola Kegiatan Pengelola Utama 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

Memimpin dan koordinasi 

utama pusat pelatihan  

ASRAMA PARKIR 

DATANG 

DROP OFF  PULANG 

ABSENSI  

BEKERJA 

Menulis 

Mengetik 

Membaca 

Diskusi 

Rapat 

Fotokopi 

Menerima 

tamu 

BAB/BAK 

IBADAH 

MAKAN, 

MINUM, 

ISTIRAHAT 

ABSENSI  

PULANG 

AMBIL 

KENDARAAN 

ASRAMA 

BERSIH – 

BERSIH  

Kepala Pusat 

Pelatihan 

General 

Manager 

(Kepala Bidang 

Umum) 

Sekretaris 

Tata Usaha 

Administrasi 

dan Arsip 

Pelaksanaan dan 

Kepegawaian  

Anggaran dan 

Keuangan 

Kepala Bidang 

Kompetensi 

Divisi 

Penyusunan 

Program 

Divisi Evaluasi 

Program 

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Pemberdayaan  

Divisi 

Pemasaran dan 

Informasi  

Mengkoordinasi divisi – 

divisi serta melakukan 

pengawasan divisi 

Dokumentasi, pelaporan 

serta surat menyurat 

Melaksanakan 

administrasi utama dan 

pengarsipan & pendataan 

Perencanaan agenda & 

administrasi kepegawaian 

Pengelolaan anggaran dan 

laporan keuangan utama 

Memimpin dan koordinasi 

divisi kompetensi  

Melakukan perencanaan 

dan administrasi program 

pelatihan  

Mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan 

program pelatihan  

Memimpin dan koordinasi 

divisi pengembangan dan 

pemberdayaan sumber 

daya pelatihan  

Divisi 

Pengembangan 

dan 

Pemberdayaan  

Perencanaan dan 

pengelolaan pemasaran, 

informasi, dan pendaftaran 

Mengelola administrasi 

dan pelaporan kegiatan 

pengembangan dan 

pemberdayaan  
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6. Pola Kegiatan Staff Divisi Fasilitas 

 

Skema 3. 6 – Pola Kegiatan Staff Divisi Pelatihan 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

Mengelola administrasi 

dan sistem sewa pada 

area retail  

ASRAMA PARKIR 

DATANG 

DROP OFF  PULANG 

ABSENSI  

BEKERJA 

Menulis 

Mengetik 

Membaca 

Diskusi 

Rapat 

Fotokopi 

Menerima 

tamu 

BAB/BAK 

IBADAH 

MAKAN, 

MINUM, 

ISTIRAHAT 

ABSENSI  

PULANG 

AMBIL 

KENDARAAN 

ASRAMA 

Divisi Hiburan 

dan Retail  

Divisi Fasilitas 

Pelatihan  

Divisi Fasilitas 

Ruang Usaha 

dan Co-Working 

Space  

Divisi Fasilitas 

Showroom dan 

Exhibition Area  

Divisi Fasilitas 

Asrama Trainee 

dan Trainer 

Divisi Fasilitas 

Cafeteria 

Mengelola administrasi 

dan mengelola segala hal 

yang berhubungan dengan 

ruang fasilitas dan 

pengembangannya   

Mengelola administrasi, 

perawatan dan penyewaan 

ruang usaha dan co-

working space 

Mengelola administrasi, 

perawatan, penyewaan 

hingga distribusi barang 

pada exhibition area serta 

showroom (furniture) 

Mengelola administrasi, 

maintenance hingga 

penyewaan asrama bagi 

para peserta pelatihan 

maupun instruktur 

Mengelola administrasi, 

penyediaan dan kegiatan 

pada cafeteria  

Mendata bahan makanan, menyediakan bahan baku dan 

penyetokan, memasak, menyajikan, menjual, melayani 

pengunjung, bersih – bersih, membuat pelaporan  

Melakukan maintenance dan kebersihan asrama, 

mendata serta mengatur kebutuhan dan penyewaan 

penghuni asrama, membuat pelaporan    

Mendata dan mengelola distribusi keluar masuk 

barang, menyiapkan ketersediaan dan kebersihan 

exhibition area atau showroom untuk acara, mengurus 

sewa menyewa exhibition area, dan perencanaan 

exhibition pada pusat pelatihan  

BERSIH – 

BERSIH  

aktivitas khusus  

aktivitas khusus  

aktivitas khusus  

aktivitas 

umum 



  

143 
 

7. Pola Kegiatan Pengelola Pelatihan  

 

Skema 3. 7 - Pola Kegiatan Pengelola Pelatihan 
Sumber: Analisis pribadi. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memimpin dan koordinasi 

kegiatan pelatihan pada 

setiap divisi pelatihan  

ASRAMA PARKIR 

DATANG 

DROP OFF  PULANG 

ABSENSI  

BAB/BAK 

IBADAH 

MAKAN, 

MINUM, 

ISTIRAHAT 

ABSENSI  

PULANG 

AMBIL 

KENDARAAN 

ASRAMA 

BEKERJA 

Menulis 

Mengetik 

Membaca 

Diskusi 

Rapat 

Fotokopi 

Menerima 

tamu 

Kepala Bidang 

Pelatihan 

Sekretaris  

Bendahara 

Koordinator 

Pelatihan 

Koordinator Uji 

Kompetensi 

Koordinator 

Sertifikasi 

Instruktur 

Melaksanakan pelaporan, 

dokumentasi hingga surat 

menyurat antar instansi 

Mengelola administrasi 

keuangan pada pelatihan  

Mengkoordinasi instruktur, 

mengelola jadwal dan 

kegiatan pelatihan  

Merencanakan standar dan 

uji kompetensi, 

mempersiapkan materi 

sesuai kompetensi pada 

pelatihan  

Melaksanakan program 

dan administrasi sertifikasi 

Melatih dan 

mempersiapkan materi 

pelatihan bagi peserta 

Workshop Teoritis 

BERSIH – 

BERSIH  
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8. Pola Kegiatan Pengelola Divisi Maintenance 

 

Skema 3. 8 – Pola Kegiatan Pengelola Divisi Maintenance 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

 

Merencanakan dan 

berkeliling menjaga 

keamanan indoor – 

outdoor bangunan, 

mengoperasikan alat 

keamanan, membuat 

laporan keamanan berkala 

ASRAMA PARKIR 

DATANG 

DROP OFF  PULANG 

ABSENSI  

BEKERJA 

 

BAB/BAK 

IBADAH 

MAKAN, 

MINUM, 

ISTIRAHAT 

ABSENSI  

PULANG 

Security 

Cleaning 

Service dan 

Gardening 

Teknisi 

Mekanikal 

Elektrikal 

Divisi Perawatan 

Alat Pelatihan  

Menjaga kebersihan dan 

ketersediaan alat- alat 

maupun bahan 

kebersihan, membuat 

laporan kebersihan berkala 

Melakukan perawatan atau 

maintenance mekanikal 

elektrikal bangunan, 

membuat laporan berkala 

Toolman 

Menyediakan peralatan 

peminjaman alat dan 

permintaan alat untuk 

pelatihan, pendataan dan 

pelaporan ketersediaan 

atau kerusakan 

Sapras 

Membuat perencanaan 

dan mengelola kegiatan 

pengembangan dan 

penyediaan sarana 

prasarana di workshop 

termasuk ketersediaan 

bahan kayu pelatihan  

Ketua Workshop  

Mengelola ketersediaan 

peralatan di workshop 

serta melakukan 

maintenance serta laporan 

pendataan   
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c) Waktu Operasional 

Pada fasilitas bangunan ini, memiliki waktu operasional berbeda – beda 

menurut fasilitasnya. Secara umum, operasional bangunan dibuka pada pukul 

08.00 dan ditutup pukul 22.00. Berikut adalah tabel waktu operasional pada 

fasilitas pada kompleks bangunan. (lihat tabel 3.5) 

Tabel 3.  5 – Tabel Waktu Operasional pada Fasilitas 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

Fasilitas Kegiatan Jadwal  

PELATIHAN 

Classroom atau 

ruang kelas teori 

indoor dan outdoor 

 Melakukan kegiatan pelatihan 

teoritis 

Senin – Jumat: 08.00 – 18.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 17.00  

Clasroom atau 

ruang kelas desain 

manual dan 

prototype mebel 

 Melakukan kegiatan pelatihan 

mendesain dan menggambar 

furniture secara manual  

 Melakukan kegiatan pelatihan 

membuat prototype mebel 

berdasarkan desain yang 

dibuat 

Senin – Jumat: 08.00 – 18.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 17.00 

Lab Komputer 

 Melakukan pelatihan desain 

grafis dan editing video 

maupun foto untuk 

pemasaran mebel 

 Melakukan pelatihan desain 

mebel dengan aplikasi 

komputer 

Senin – Jumat: 08.00 – 18.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 17.00 

Workshop Mebel 

 Melakukan kegiatan pelatihan 

workshop pengeringan mebel, 

manufaktur, asah pisau, dan 

finishing mebel   

Senin – Jumat: 08.00 – 18.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 17.00 

Ruang Studio  

Fotografi dan 

Videografi 

 Melakukan kegiatan pelatihan 

fotografi dan videografi untuk 

pelatihan pemasaran industri 

mebel 

Senin – Jumat: 08.00 – 18.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 17.00 

RUANG USAHA 

Ruang usaha 

sewa (private 

office) 

 Space penyewaan bekerja, 

diskusi dan bekerja 

Senin – Jumat: 08.00 – 21.00  

Sabtu– Minggu:08.00 – 21.00 

(Fleksibel mengikuti jadwal 

penyewa masing – masing) 
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Co-working space 

 Space disewakan untuk 

bekerja, berdiskusi, 

mengerjakan tugas, rapat, 

bekerja sama atau kolaborasi 

24 jam non stop 

(Shift staff pengawas co-

working space juga dibagi 

menjadi 3 seperti staff 

security)  

Showroom dan 

Exhibition Area 

 Pameran produk mebel dan 

industri kreatif UMKM 

 Pameran produk mebel 

kualitas ekspor / premium 

 Tempat untuk mengadakan 

acara atau pameran  

Senin – Jumat: 09.00 – 21.00  

Sabtu– Minggu:10.00 – 21.00  

Ruang Konsultasi 

 Sebagai area konsultasi bagi 

peserta pelatihan serta pelaku 

usaha mengenai mebel dan 

industri kreatif 

Senin – Jumat: 08.00 – 17.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 16.00 

Meeting Room 

 Melakukan seminar, rapat, 

diskusi untuk kolaborasi atau 

kerja sama 

Senin – Jumat: 08.00 – 18.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 17.00 

FASILITAS PENUNJANG 

Lobby dan 

Information Area 

 Sebagai ruang duduk atau 

ruang tunggu 

 Bertanya dan 

menginformasikan mengenai 

fasilitas pada bangunan 

 Pendaftara pelatihan maupun 

ruang usaha 

 Pengambilan sertifikat 

pelatihan.   

Senin – Jumat: 08.00 – 21.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 21.00 

Perpustakaan Mini 

(Cetak dan Digital) 

 Membaca literatur baik secara 

cetak maupun digital  

Senin – Jumat: 08.00 – 21.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 21.00 

Cafeteria 
 Makan, minum atau membeli 

snack atau makanan ringan 

Senin – Jumat: 08.00 – 21.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 21.00 

Medical Room  

 Memberikan check-up, 

pengobatan atau pertolongan 

pertama bagi pihak internal 

(peserta pelatihan dan ruang 

usaha) serta eksternal 

(pengunjung umum)   

Senin – Jumat: 08.00 – 21.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 21.00 

Business Center 

 Memberikan fasilitas 

penyewaan translator, 

komputer, mesin printer, 

scanner, faximile, telepon dan 

internet 

 Space untuk meeting personal 

Senin – Jumat: 08.00 – 21.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 21.00 
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Public Area – 

Relation Spot and 

Discussion Area 

 Duduk berdiskusi 

 Berkumpulnya pelaku usaha 

dari berbagai kalangan dan 

jenis usaha untuk 

meningkatkan interaksi dan 

kerjasama antar pelaku usaha 

Senin – Jumat: 08.00 – 21.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 21.00 

Retail Store dan 

Photo Spots 

 Membeli dan menjual produk 

barang dan jasa 

 Wisata swafoto  

Senin – Jumat: 08.00 – 21.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 21.00 

Food Festival 
 Membeli makan, minum, 

snack 

Senin – Jumat: 08.00 – 21.00  

Sabtu– Minggu:09.00 – 21.00 

ATM Center dan 

Bank cabang 

 Mengambil uang tunai, 

transfer uang 

 Money changer atau menukar 

mata uang asing / valas 

 Transaksi perbankan 

ATM  

24 jam non stop  

 

Bank Cabang 

Senin – Jumat: 08.00 – 15.00 

Sabtu– Minggu:08.00 – 15.00 

PENGELOLA 

Kantor Pengelola  Bekerja, berdiskusi, rapat  

Direksi dan Staff 

Senin– Jumat: 08.00 – 18.00 

Sabtu– Minggu: 09.00- 17.00  

 

Staff Divisi 

Mengikuti Jam Operasional 

Fasilitas  

 

Cleaning Service 

Senin– Jumat: 07.00 – 22.00 

Sabtu– Minggu: 08.00- 22.00  

SERVICE 

Security 
 Mengelola keamanan secara 

indoor maupun outdoor  

Senin – Minggu (24 Jam) 

Dibagi 3 Shift: 

 Shift 1: 07.00 -15.00 

 Shift 2: 15.00 – 23.00 

 Shift 3: 23.00 – 07.00 

Gudang 

penyimpanan dan 

maintenance 

peralatan 

workshop 

 Menyimpan peralatan dan alat 

– alat manufaktur mebel yang 

berhubungan dengan 

pelatihan 

Waktu Operasional Umum  

Senin – Jumat: 08.00 – 18.00 

Sabtu- Minggu: 09.00 – 17.00 

  

Waktu Operasional Khusus 

24 jam non stop 

(berdasarkan pengawasan 

security) 
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Ruang bahan kayu 

mentah dan kayu 

buatan (material) 

 Menyimpan bahan kayu baik 

kayu mentah dengan ukuran 

kecil maupun kayu yang 

sudah diproses untuk 

pelatihan  

Waktu Operasional Umum  

Senin – Jumat: 08.00 – 18.00 

Sabtu- Minggu: 09.00 – 17.00 

  

Waktu Operasional Khusus 

24 jam non stop 

(berdasarkan pengawasan 

security 

Loading Dock 

 Membongkar, memasukkan 

atau memuat barang dari atau 

ke alat transportasi baik 

bahan baku, barang jadi 

hingga peralatan.  

Waktu Operasional Umum  

Senin – Jumat: 08.00 – 21.00 

Sabtu- Minggu: 09.00 – 21.00 

  

Waktu Operasional 

Khusus* 

24 jam non stop 

(berdasarkan pengawasan 

security 

AKOMODASI 

 

Asrama Peserta 

Pelatihan atau 

Instruktur 

Pelatihan  

 Menginap sementara selama 

kegiatan pelatihan  
24 jam non stop 

CATATAN 

 *) Waktu operasional khusus hanya pada event tertentu misalnya perbaikan alat dan 

pemasukan bahan baku di malam hari agar tidak menimbulkan keributan, atau 

loading barang untuk acara atau pameran di malam hari (persiapan acara) 

 Bagi yang memiliki waktu operasional sampai pukul 21.00 malam, maka kinerja 

karyawan / staff dibagi menjadi 2 shift yaitu: 

 Shift 1: 08.00 – 15.00 

 Shift 2: 15.00 – 21.00 / 22.00 

 Sementara bagi fasilitas yang memiliki waktu operasional hingga pukul 17.00 / 18.00 

tetap bekerja full time.   

 

Sementara jadwal operasional spesifik pada pelatihan dengan jam kerja aktif 

9 jam per hari dan break atau waktu istirahat 1 jam per hari dapat dilihat pada tabel 

berikut (lihat tabel 3.6): 
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Tabel 3.  6 – Jadwal Operasional Spesifik pada Fasilitas Pelatihan 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

 

No. 
Jenis 

Pelatihan 
Waktu Ruangan Keterangan 

Desain Mebel dan Interior  

1. 
Desain 

Furniture 

 Senin – Jumat 

08.00 – 12.00 

13.00 – 18.00 

 Sabtu – Minggu 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

 Break Time  

12.00 – 13.00 

 Lab 

Komputer 

 Ruang 

Desain 

Manual 

dan 

Prototype 

Mebel 

 Untuk pelatihan desain 

furniture, 1 kelas terdiri dari 

20 peserta dengan waktu 

48 jam kerja.  

 1 bulan terdapat 2 – 4 kali 

pelaksanaan.  

 Jumlah pembimbing 1 

orang per kelas. 

2. 

Gambar 

Kerja 

Furniture 

 Senin – Jumat 

08.00 – 12.00 

13.00 – 18.00 

 Sabtu – Minggu 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

 Break Time  

12.00 – 13.00 

 Ruang 

Desain 

Manual 

dan 

prototype 

mebel 

 Untuk pelatihan gambar 

kerja furniture, 1 kelas 

terdiri dari 20 peserta 

dengan waktu 48 jam kerja.  

 1 bulan terdapat 2 – 4 kali 

pelaksanaan.  

 Jumlah pembimbing 1 

orang / kelas. 

3. 

Komputer 

AutoCAD 

(Furniture) 

 Senin – Jumat 

08.00 – 12.00 

13.00 – 18.00 

 Sabtu – Minggu 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

 Break Time  

12.00 – 13.00 

 Lab 

Komputer 

 Untuk pelatihan komputer 

AutoCAD - furniture, 1 kelas 

terdiri dari 20 peserta 

dengan waktu 32 jam kerja. 

 1 bulan terdapat 2 – 4 kali 

pelaksanaan.  

 Jumlah pembimbing 1 

orang / kelas.  

4.  

Komputer 

AutoCAD 

(Interior) 

 Senin – Jumat 

08.00 – 12.00 

13.00 – 18.00 

 Sabtu – Minggu 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

 Break Time  

12.00 – 13.00 

 Lab 

Komputer 

 Untuk pelatihan komputer 

AutoCAD - Interior, 1 kelas 

terdiri dari 20 peserta 

dengan waktu 32 jam kerja. 

 1 bulan terdapat 2 – 4 kali 

pelaksanaan.  

 Jumlah pembimbing 1 

orang / kelas. 

5. 

Gambar 

Presentasi 

(3Ds Max / 

Sketchup) 

 Senin – Jumat 

08.00 – 12.00 

13.00 – 18.00 

 Sabtu – Minggu 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

 Lab 

Komputer 

 Untuk pelatihan gambar 

presentasi, 1 kelas terdiri 

dari 20 peserta dengan 

waktu 32 jam kerja.  

 1 bulan terdapat 2 – 4 kali 

pelaksanaan.  
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 Break Time  

12.00 – 13.00 

 Jumlah pembimbing 1 

orang / kelas. 

Pelatihan Praktik Pembuatan Furniture 

1. 

Manufaktur 

Furniture 

(Teoritis dan 

Praktik) 

Jam Kerja 

 Senin – Jumat 

08.00 – 12.00 

13.00 – 18.00 

 Sabtu – Minggu 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

 Break Time  

12.00 – 13.00 

 

Batch I 

 08.00 - 12.00 / 

09.00 - 12.00: 

pembelajaran 

teoritis dan 

praktik di 

workshop 

perkayuan 

 13.00 - 18.00 / 

13.00 - 17.00: 

pembelajaran 

teoritis di ruang 

teori indoor / 

outdoor  

 

Batch II 

 08.00 - 12.00 / 

09.00 - 12.00: 

pembelajaran 

teoritis di ruang 

teori indoor / 

outdoor  

 13.00 - 18.00 / 

13.00 - 17.00: 

pembelajaran 

teoritis dan 

praktik di 

workshop 

perkayuan 

 Workshop 

Perkayuan 

Mebel 

 Ruang 

kelas teori 

dan 

prototype 

indoor / 

outdoor  

 Untuk pelatihan manufaktur 

bergantung pada program 

bulan tersebut atau request. 

Pelatihan manufaktur 

merupakan pelatihan 

membuat mebel secara 

keseluruhan. Dalam 1 bulan 

bisa dilaksanakan 1 – 2 

jenis program yang berbeda 

seperti beginner dan 

intermediate atau beginner 

dan advanced. 

 Untuk pelatihan beginner/ 

pemula (3-7 hari) memiliki 

3-4 kali pelaksanaan per 

bulan. Pelatihan jenis ini 

selalu ada tiap bulannya. 

 Untuk pelatihan 

intermediate / menengah 

(20 hari), pelaksanaan 1-2 

kali per bulan. Pelatihan 

jenis ini merupakan by 

request atau permintaan. 

 Untuk pelatihan advanced / 

lanjutan (3-6 bulan) 

dilaksanakan 2-4 kali per 

tahun. Pelatihan jenis ini 

merupakan by request atau 

permintaan. 

 Ketersediaan penyediaan 

asrama diutamakan dari 

peserta manufaktur 

furniture  

 Untuk kapasitas ruang 

mesin mencapai hingga 20-

40 orang di mana dibagi 

atas maksimal 2 batch 

dengan 1 batch terdiri atas 

20 orang dan 4 orang 

pembimbing (3 - 5 orang/ 

pembimbing). Kedua batch 
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bisa berasal dari program 

yang sama atau berbeda.  

 Ruang workshop yang 

digunakan mencakup ruang 

bangku kerja, ruang mesin, 

ruang ukir, ruang finishing.  

2. 

Seni Ukir 

atau Asahan 

Pisau  

(Teoritis dan 

Praktik) 

 Senin – Jumat 

08.00 – 12.00 

13.00 – 18.00 

 Sabtu – Minggu 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

 Break Time  

12.00 – 13.00 

 Workshop 

Mebel 

 Indoor / 

Outdoor 

Classroom 

 Untuk pelatihan seni ukir, 1 

kelas terdiri dari maksimal 

20 peserta yang terdiri atas 

4 kelompok kecil (3-5 

orang/ kelompok kecil) 

dengan waktu 48 jam.  

 1 bulan terdapat 2 – 4 kali 

pelaksanaan.  

 Jumlah pembimbing 4 

orang/ kelas. (3-5 orang/ 

pembimbing) 

 Ruang workshop yang 

digunakan mencakup ruang 

bangku kerja dan ruang 

ukir. 

3. 
Finishing 

Furniture 

 Senin – Jumat 

08.00 – 12.00 

13.00 – 18.00 

 Sabtu – Minggu 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

 Break Time  

12.00 – 13.00 

 Workshop 

Mebel 

 Indoor / 

Outdoor 

Classroom 

 Untuk pelatihan finishing, 1 

kelas terdiri dari maksimal 

20 peserta yang terdiri atas 

4 kelompok kecil (3-5 

orang/ kelompok kecil) 

dengan waktu 5 hari kerja.  

 1 bulan terdapat 2 – 4 kali 

pelaksanaan.  

 Jumlah pembimbing 4 

orang/ kelas. (3-5 orang/ 

pembimbing) 

 Ruang workshop yang 

digunakan mencakup ruang 

bangku kerja dan ruang 

finishing. 

Pelatihan Manajemen dan Operasional 

1. 

Manajemen 

dan Kewira- 

Usahaan  

 Senin – Jumat 

08.00 – 12.00 

13.00 – 18.00 

 Sabtu – Minggu 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

 Break Time  

12.00 – 13.00 

 Indoor 

Classroom 

 Untuk pelatihan, 1 kelas 

terdiri dari 20 peserta 

dengan waktu pelaksanaan 

3 hari kerja. 

  1 bulan terdapat 4 hingga 8 

kali pelaksanaan.  

 Jumlah pembimbing 1 

orang / kelas. 
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2. 

Peningkatan 

Mutu dan 

Kualitas 

Mebel 

Ekspor 

 Senin – Jumat 

08.00 – 12.00 

13.00 – 18.00 

 Sabtu – Minggu 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

 Break Time  

12.00 – 13.00 

 Indoor 

Classroom 

 Lab 

Komputer 

 Untuk pelatihan, 1 kelas 

terdiri dari 20 peserta 

dengan waktu pelaksanaan 

3 hari kerja. 

 1 bulan terdapat 4 hingga 8 

kali pelaksanaan.  

 Jumlah pembimbing 1 

orang / kelas. 

Pelatihan Pemasaran Mebel dengan Industri Kreatif 

1. 

Implementasi 

Desain 

Grafis pada 

Pemasaran   

 Senin – Jumat 

08.00 – 12.00 

13.00 – 18.00 

 Sabtu – Minggu 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

 Break Time  

12.00 – 13.00 

 Lab 

Komputer 

 Untuk pelatihan 

implementasi desain grafis 

pada pemasaran, 1 kelas 

terdiri dari 20 peserta 

dengan waktu 5 hari 

pertemuan.  

 1 bulan terdapat 2 - 4 kali 

pelaksanaan.  

 Jumlah pembimbing 1 

orang / kelas. 

2. 

Fotografi dan 

Videografi 

dalam 

Pemasaran 

 Senin – Jumat 

08.00 – 12.00 

13.00 – 18.00 

 Sabtu – Minggu 

09.00 – 12.00 

13.00 – 17.00 

 Break Time  

12.00 – 13.00 

 Lab 

Komputer 

 Ruang 

Studio 

Fotografi 

dan 

Videografi  

 Untuk pelatihan fotografi 

dan videografi, 1 kelas 

terdiri dari maksimal 20 

peserta dengan waktu 5 

hari kerja.  

 1 bulan terdapat 2 - 4 kali 

pelaksanaan.  

 Jumlah pembimbing 4 

orang/ kelas. 

KETERANGAN 

 Break atau istirahat dilakukan pukul 12.00-13.00. Istirahat ini dimanfaatkan 

untuk makan siang, sholat dan istirahat. 

 Bagi peserta pelatihan yang membutuhkan asrama disediakan asrama jika tidak 

dapat ditawarkan hotel atau rumah kos di sekitar area karena lokasi berdekatan 

dengan pemukiman masyarakat. Asrama berada di dalam lingkungan tapak.  

 Untuk akomodasi makan siang, tersedia cafeteria dengan harga terjangkau, 

mushola dan lavatory.  

 Jadwal pelatihan terutama manufaktur dapat berdasarkan request atau 

permintaan  
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3.1.2. Studi Fasilitas 

a) Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang berdasarkan analisis jenis pelaku dan aktivitas beserta dengan privasi dan jenis ruang di dalam 

“Pusat Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Industri Mebel Kreatif Terintegrasi di Semarang” ini merupakan: (lihat tabel 3.7) 

Tabel 3.  7 - Kebutuhan Ruang Berdasarkan Privasi dan Jenis Ruang  
Sumber: Analisis pribadi, 2018  

 Indoor  Indoor - Outdoor Outdoor  

P
ri

v
a
t 

 

2) Ruang usaha sewa 3)  Ruang Konsultasi 

- - 

4) Ruang Rapat 5) Asrama Peserta 

Pelatihan dan Pelatih 

6) Ruang Loker Peserta 

Pelatihan 

7) Ruang kepala pusat 

pelatihan 

8) Ruang General 

Manager 

9) Ruang sekretaris kepala 

pusat pelatihan 

10) Ruang tata usaha, 

administrasi dan arsip 

11)  Ruang pelaksanaan 

dan kepegawaian 

(personalia) 

12)  Ruang bagian 

anggaran dan 

keuangan 

13)  Ruang kepala bidang 

kompetensi 
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14)  Ruang kepala bidang 

pengembangan dan 

pemberdayaan  

15)  Ruang divisi 

penyusunan program 

dan evaluasi program 

16)  Ruang kepala bidang 

pengembangan dan 

pemberdayaan  

17)  Ruang divisi pemasaran 

dan informasi 

18)  Ruang divisi 

pengembangan dan 

pemberdayaan  

19)  Ruang kepala bidang 

pelatihan, sekretaris dan 

bendahara 

20)  Ruang koordinator 

pelatihan, uji 

kompetensi dan 

sertifikasi   

21)  Ruang staff pengajar 

atau instruktur (industri 

kreatif dan mebel) 

22)  Ruang kepala bidang 

operasional  

23)  Ruang divisi hiburan 

dan retail  

24)  Ruang divisi fasilitas 

pelatihan  

25)  Ruang divisi fasilitas 

ruang usaha dan co-

working space  

26)  Ruang divisi fasilitas 

showroom dan 

exhibition  

27)  Ruang divisi fasilitas 

asrama trainee atau 

trainer 

28)  Ruang divisi fasilitas 

cafeteria  

29)  Ruang divisi security  

30)  Ruang divisi cleaning 

service dan 

gardening 

31)  Ruang divisi teknisi 

mekanikal elektrikal dan 

mesin  
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32)  Ruang loker 

karyawan / staff 

33)  Ruang penerimaan 

tamu 

S
e

m
i-

P
ri

v
a
t 

 
1) Ruang kelas desain manual dan prototype Mebel  1) Co-working space 1) Ruang kelas teori 

outdoor 2) Ruang kelas teori indoor   

3) Lab komputer untuk desain Furniture dan Industri 

Kreatif 

4) Ruang studio fotografi dan videografi 

5) Workshop pelatihan mebel kayu 

6) Ruang pengeringan kayu (Kiln Dry) 

7) Ruang print dan photocopy 

8) Meeting Room 

9) Ruang alat dan mal 

P
u

b
li

k
  

1) Perpustakaan mini (cetak dan digital) 1) Showroom dan 

exhibition area 

1) Entrance Gate / Way in 

2) Medical Room 1) Cafeteria 2) Exit Gate / Way Out 

3) Lobby & Information Area 2) Food Festival 3) Parking Area 

4) Business Center 3) Retail store 4) Outdoor Space 

5) ATM Center dan bank cabang 4) Relation spot and 

Discussion Area 

S
e

rv
is

 

1) Lavatory pria, wanita, difabel  1) Pos Keamanan 1) Tempat pembuangan 

bak sampah pusat 2) Nursing Room 2) Tempat peletakan 

limbah material 

pelatihan (kayu, dsb) 3) Pantry 

4) Janitor dan Cleaning Service Room  3) Loading Dock 
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5) Mushola 

6) Ruang CCTV  

7) Ruang Audio-Visual 

8) Ruang Trafo 

9) Ruang Genset 

10) Ruang MDF dan PABX 

11)  Ruang Pompa  

12)  Ruang MEP 

13)  Ruang HVAC 

14)  Ruang STP 

15)  Ground Tank  

16)  Ruang Lift  

17)  Ruang Kompresor Angin 

18)  Gudang penyimpanan dan maintenance peralatan 

workship 

19)  Gudang Mebel  

20)  Disaster Control Command Room 

21)  Ruang mesin dust collector pusat dan portable  
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b) Persyaratan Ruang 

Persyaratan ruang pada bangunan “Pusat Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Industri Mebel Kreatif Terintegrasi di 

Semarang” dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut: 

Tabel 3.  8 - Analisa Persyaratan Ruang 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

No. Nama Ruang 

ASPEK 

Akustik Pencahayaan Penghawaan Keamanan 
Kualitas 

Udara 

S
ta

b
il 

T
e

n
a

n
g
 

A
la

m
i 

B
u

a
ta

n
 

A
la

m
i 

B
u

a
ta

n
 

K
e

b
a

k
a

ra
n

 

S
e

k
u

ri
ta

s
 

K
e

c
e

la
k
a

a
n
 

K
u

a
lit

a
s
 

N
o
rm

a
l 

P
e

n
y
e

le
s
a

ia
n

 

K
h

u
s
u

s
 

1.  Entrance Gate / Way In   • • •   •  •  

2.  Exit Gate/ Way Out   • • •   •  •  

3.  Parking Area   • • •   •  •  

4.  Ruang Kelas Desain Manual dan 

Prototype Mebel 
• • • • • • • • • •  

5.  Ruang Kelas / Ruang Teori 

Indoor dan Outdoor untuk industri 

kreatif dan pelatihan mebel 

• • • • • • • • • •  

6.  Lab Komputer untuk Desain 

Furniture dan Industri Kreatif 
• • • • • • • •  •  
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7.  Workshop Pelatihan Mebel Kayu 

(Lab Kayu) – Ruang Manufaktur- 

Asah Pisau - Finishing 

  • • •  • • •  • 

8.  Ruang Pengeringan Kayu untuk 

Sample Pelatihan / Kiln Dry  
  • • •  • • •  • 

9.  Ruang Usaha Sewa (Private 

Office) 
 • • •   • •  •  

10.  Co-working space  •  • •  • • •  •  

11.  Showroom dan Exhibition Area   • • • • • •  •  

12.  Ruang Konsultasi   • • •  • • •  •  

13.  Ruang studio fotografi dan 

videografi 
•   •  • • • • •  

14.  Perpustakaan  • • • •  • • •  •  

15.  Ruang print dan photocopy •  • •  • • •  •  

16.  Cafeteria   • • • • • •   • 

17.  Medical Room  • • •  • • •  •  

18.  Lobby dan Information Area   • •  • • •  •  

19.  Asrama Peserta Pelatihan 

(Trainee) dan Trainer 
 • • • • • • •  •  

20.  Ruang Rapat  •  • • • • • •  •  

21.  Pantry •  • •  • • •  •  

22.  Relation Spot dan Discussion 

Area 
•  • • • • • •  •  

23.  Retail store    •  • • •  •  

24.  Food Festival     • • • • •  •  

25.  Meeting Room •  • •  • • •  •  
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26.  Ruang bahan kayu mentah dan 

kayu buatan 
  • • •  • • •  • 

27.  Ruang Alat dan Mal   • • •  • • •  • 

28.  Ruang Loker Peserta Pelatihan •   • • • • •  •  

29.  Loading Dock    • • •  • • • •  

30.  ATM Center dan Bank Cabang •   •  • • •  •  

31.  Ruang Kepala Pusat Pelatihan  • • • • • • •  •  

32.  Ruang Sekretaris Kepala Pusat 

Pelatihan 
 • • • • • • •  •  

33.  Ruang General Manager   • • • • • • •  •  

34.  Ruang tata usaha, administrasi 

dan arsip 
 • • • • • • •  •  

35.  Ruang pelaksanaan dan 

kepegawaian (personalia) 
 • • • • • • •  •  

36.  Ruang bagian anggaran dan 

keuangan 
 • • • • • • •  •  

37.  Ruang kepala bidang kompetensi  • • • • • • •  •  

38.  Ruang kepala bidang 

pengembangan dan 

pemberdayaan 

 • • • • • • •  •  

39.  Ruang divisi penyusunan 

program dan evaluasi program 
 • • • • • • •  •  

40.  Ruang kepala bidang 

pengembangan dan 

pemberdayaan 

 • • • v • • •  •  
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41.  Ruang divisi pemasaran dan 

informasi 
 • • • • • • •  •  

42.  Ruang divisi pengembangan dan 

pemberdayaan 
 • • • • • • •  •  

43.  Ruang kepala bidang pelatihan, 

sekretaris dan bendahara 
 • • • • • • •  •  

44.  Ruang koordinator pelatihan, uji 

kompetensi dan sertifikasi   
 • • • • • • •  •  

45.  Ruang staff pengajar atau 

instruktur (industri kreatif dan 

mebel) 

 • • • • • • •  •  

46.  Ruang kepala bidang operasional  • • • • • • •  •  

47.  Ruang divisi hiburan dan retail  • • • • • • •  •  

48.  Ruang divisi fasilitas pelatihan  • • • • • • •  •  

49.  Ruang divisi fasilitas ruang usaha 

dan co-working space 
 • • • • • • •  •  

50.  Ruang divisi fasilitas showroom 

dan exhibition 
 • • • • • • •  •  

51.  Ruang divisi fasilitas asrama 

trainee atau trainer 
 • • • • • • •  •  

52.  Ruang divisi fasilitas cafeteria   • • • • • •  •  

53.  Ruang divisi security   • • • • • •  •  

54.  Ruang divisi cleaning service dan 

gardening 
  • • •  • •  •  

55.  Ruang divisi teknisis mekanikal 

elektrikal dan mesin 
  • • •  • • • •  
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56.  Ruang loker karyawan / staff    • • • • •  •  

57.  Lavatory Pria, Wanita, Difabel    • • • •    • 

58.  Janitor dan Cleaning Service 

Room 
   • •  • •  •  

59.  Ruang teknisi   • • •  •   •  

60.  Mushola  • • • • • • •  •  

61.  Dapur   • • •  • • •  • 

62.  Ruang CCTV  • • •  • • •  •  

63.  Ruang Audio Visual  •  •  • • •  •  

64.  Pos Keamanan   • • •  • •  •  

65.  Ruang Trafo    • •  • •  •  

66.  Ruang Genset    • •  • •  •  

67.  Ruang MDF dan PABX    • •  • •  •  

68.  Ruang Pompa    • •  • •  •  

69.  Ruang MEP    • •  • •  •  

70.  Ruang HVAC    • •  • •  •  

71.  Ruang STP (Sewage Treatment 

Plant)  
   • •  • •  •  

72.  Ruang Ground Water Tank     • •  • •  •  

73.  Ruang Roof Tank     • •  • •  •  

74.  Ruang Lift    • •  • •  •  

75.  Ruang Kompresor Angin    • •  • • • •  

76.  Gudang penyimpanan dan 

maintenance peralatan workshop 
  • • •  • • • •  

77.  Gudang mebel   • • •  • • • •  



  

162 
 

78.  Ruang mesin dust collector pusat 

dan dust collector portable 
  • • •  • • •  • 

79.  Outdoor Area – Taman Aktif dan 

Pasif 
  • • •  • •  •  

80.  Tempat pembuangan bak sampah 

pusat 
  • • •  • •  •  
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c) Pendekatan Jumlah Pelaku 

Jumlah pelaku pada fasilitas bangunan ini dibedakan menggunakan 

pendekatan jenis – jenis kategori pelaku pada fasilitas bangunan ini yaitu: (lihat 

tabel 3.9) 

 Pendekatan Analisis Jumlah Pengelola dalam Bangunan  

Tabel 3.  9 – Pendekatan Jumlah Pelaku Pengelola pada Fasilitas 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

Pelaku 
Jumlah 

Pelaku  
Keterangan  

PENGELOLA UTAMA  

Kepala Pusat Pelatihan 1  

General Manager (Kepala bagian 

umum) 
1 1 shift 

Sekretaris kepala pusat pelatihan  1 1 shift 

Staff tata usaha administrasi dan arsip  5 1 shift 

Staff pelaksanaan dan Kepegawaian 5 1 shift 

Staff anggaran dan keuangan 5 1 shift 

PENGELOLA PROGRAM DAN KOMPETENSI  

Kepala bidang kompetensi 1 1 shift 

Staff divisi penyusunan program 

Staff penyusunan program pelatihan: 

- Koordinator 

- Desain furniture 

- Manufaktur furniture 

- Manajemen dan operasional 

- Implementasi desain grafis pada 

pemasaran furniture  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 shift 

Staff divisi evaluasi program 

Staff evaluasi program pelatihan 

mencakup: 

- Koordinator 

- Desain furniture 

- Manufaktur furniture 

- Manajemen dan operasional 

- Implementasi desain grafis pada 

pemasaran furniture 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 shift 
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PENGELOLA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  

Kepala bidang pengembangan dan 

pemberdayaan  
1 1 shift 

Staff divisi pemasaran dan informasi  

Staff pemasaran dan informasi ini 

mencakup bagian: 

- Koordinatoor 

- Fasilitas pelatihan 

- Fasilitas ruang usaha dan co-working 

space 

- Fasilitas retail store dan hiburan 

- Fasilitas  showroom dan exhibition 

area  

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 shift 

Staff divisi pengembangan dan 

pemberdayaan 

Staff divisi pengembangan dan 

pemberdayaan ini mencakup bagian: 

- Koordinatoor 

- Fasilitas pelatihan 

- Fasilitas ruang usaha dan co-working 

space 

- Fasilitas retail store dan hiburan  

- Fasilitas showroom dan exhibition 

area 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 shift 

PENGELOLA PELATIHAN  

Kepala bidang pelatihan 1 1 shift 

Sekretaris 2 1 shift 

Bendahara 2 1 shift 

Pengelola pelatihan desain furniture 

- Koordinator pelatihan 

- Koordinator uji Kompetensi  

- Koordinator sertifikasi 

- Instruktur 

 

1 

1 

1 

5 

1 shift 

Pengelola pelatihan manufaktur 

furniture 

- Koordinator pelatihan 

- Koordinator uji Kompetensi  

- Koordinator sertifikasi  

- Instruktur  

 

 

1 

1 

1 

15 

1 shift 

Pengelola pelatihan manajemen dan 

operasional 

- Koordinator pelatihan 

 

 

1 

1 shift 
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- Koordinator uji Kompetensi  

- Koordinator sertifikasi  

- Instruktur  

1 

1 

2 

Pengelola pelatihan implementasi 

industri kreatif pada pemasaran 

furniture 

- Koordinator pelatihan 

- Koordinator uji Kompetensi  

- Koordinator sertifikasi  

- Instruktur  

 

 

 

1 

1 

1 

3 

1 shift 

PENGELOLA OPERASIONAL  

Kepala bidang operasional fasilitas 1  

Staff divisi hiburan dan retail 

- Koordinator  

- Sekretaris  

- Bendahara 

- Staff pengelola  

 

1 

1 

1 

6 

2 shift 

Staff divisi fasilitas pelatihan  

1. Sarana Prasarana 

- Ketua workshop   

- Toolman 

- Staff sarana dan prasarana 

 

2. Perpustakaan  

- Kepala bagian perpustakaan  

- Pustakawan 

 

 

1 

2 

1 

 

 

1 

2 

 

1 shift 

 

 

 

 

1 shift 

Staff divisi fasilitas ruang usaha dan co-

working space  

- Koordinator  

- Sekretaris 

- Bendahara 

- Staff pengelola co-working space  

- Staff informasi co-working space 

 

 

1 

1 

1 

4 

2 

 

 

1 shift 

 

 

3 shift 

 

Staff divisi fasilitas showroom dan 

exhibition  

-Koordinator showroom dan exhibition  

- Sekretaris 

- Bendahara 

-Staff pemasaran dan pengelola 

showroom dan exhibition  

- Translator dan audio 

 

 

1 

1 

1 

6 

 

2 

 

 

 

 

2 shift 

Staff divisi fasilitas asrama trainee atau 

trainer  

- Staff pengelola asrama  

- Staff maintenance dan kebersihan  

 

 

2 

2 

 

1 shift 
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Staff divisi fasilitas cafeteria  

- Chef 

- Staff kafetaria  

- Staff kasir  

 

6 

10 

4 

 

2 shift 

PENGELOLA MAINTENANCE 

Kepala bidang maintenance 1 1 shift 

Staff security 

- Head Security  

- Security CCTV 

- Security Indoor 

- Security Outdoor  

 

1 

2 

10 

6 

 

1 shift 

3 shift 

2 shift 

3 shift 

Staff cleaning service dan gardening 

- Kepala Cleaning Service 

- Cleaning service indoor 

-Cleaning service outdoor & gardening  

 

1 

15 

6 

 

1 shift 

2 shift 

2 shift 

Staff Teknisi 

- Staff teknisi MEP 

- Staff teknisi AHU 

 

4 

2 

1 shift 

Staff teknisi dan perawatan alat 

pelatihan 
8 1 shift 

TOTAL  199 Orang 

KETERANGAN 

 Bagi staff yang memiliki waktu operasional sampai pukul 21.00 malam, maka 

kinerja karyawan / staff dibagi menjadi 2 shift yaitu: 

 Shift 1: 08.00 – 15.00 

 Shift 2: 15.00 – 21.00 / 22.00 

 Sementara bagi staff yang memiliki waktu operasional hingga pukul 17.00 / 

18.00 tetap bekerja full time.   

 Bagi staff yang memiliki waktu operasional 24 jam, maka dibagi 3 shift yaitu: 

Dibagi 3 Shift: 

 Shift 1: 07.00 -15.00 

 Shift 2: 15.00 – 23.00 

 Shift 3: 23.00 – 07.00 

 Khusus untuk teknisi tetap bekerja 1 shift.  

 199 orang merupakan jumlah staff maksimal dalam sehari, terutama pada saat 

pergantian shift dikarenakan jam operasional yang berbeda – beda. 

 

 Pendekatan Analisis Jumlah Peserta Pelatihan 

Kapasitas peserta pelatihan yang ditampung oleh “Pusat Pelatihan 

Pembuatan dan Pemasaran Industri Mebel Kreatif Terintegrasi di Semarang” 
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ini dihitung berdasarkan studi banding pada PIKA. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan pihak pengelola pelatihan PIKA, jumlah pelatihan yang di 

adakan setiap bulan selama satu tahun terakhir merupakan: 

1. Dalam 1 bulan, jumlah pelatihan yang diadakan berjumlah 3 – 5 kali 

pelatihan. 

2. Dalam 1 kali pelatihan, kapasitas peserta pelatihan adalah: 

o Pelatihan Praktik  

3 - 5 orang untuk pelatihan praktik baik manufaktur, asah pisau 

maupun finishing. Pelatihan praktik ini menyediakan 1 instruktur 

setiap 5 orang peserta pelatihan dan berlaku kelipatannya.  

o Pelatihan Teoritis  

15-20 orang untuk pelatihan teoritis baik secara desain maupun 

secara teori furniture. Hal ini berlaku untuk pelatihan desain 

menggunakan aplikasi komputer. Berbeda dengan pelatihan 

praktik, pelatihan teoritis menyediakan 1 instruktur untuk 

maksimal 20 orang.  

3. Pelatihan diadakan berdasarkan permintaan dari individual maupun 

instansi atau pelaku usaha mebel atau furniture. Lingkup permintaan 

pelatihan tidak hanya berasal dari Jawa Tengah, namun juga berasal 

dari seluruh Indonesia, baik swasta maupun pemerintahan.  

 Dari data tersebut diasumsikan bahwa pada pusat pelatihan ini memiliki 

3 -5 kali perbulan jadwal pelatihan dengan asumsi dan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.  10 – Pendekatan Jumlah Pelaku Peserta Pelatihan pada Fasilitas 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 
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Jenis Pelatihan 
Waktu 

Pelatihan 

Kapasitas 

(maksimal) 

Jumlah 

Pelatihan 

Total 

Peserta 

PELATIHAN DESAIN FURNITURE 

Desain Furniture 48 Jam 20  1 20 

Gambar Kerja 

Furniture 
48 Jam 20 1 20 

Komputer AutoCAD 

(Furniture) 
32 Jam  20 1 20 

Komputer AutoCAD 

(Interior) 
32 Jam 20 1 20 

Gambar Presentasi 

(3Ds Max / 

Sketchup) 

32 Jam 20 1 20 

PELATIHAN PRAKTIK PEMBUATAN FURNITURE 

Manufaktur Furniture 

(Teoritis dan Praktik) 

3-7 hari 

(beginner) 

20 hari 

(intermediate) 

3-6 bulan 

(advanced) 

20 (teori) 

5 (praktik) 
1 20 

Seni Ukir atau 

Asahan Pisau 

(Teoritis dan Praktik) 

48 jam  
20 (teori) 

5 (praktik) 
1 20 

Finishing Furniture 5 hari  
20 (teori) 

5 (praktik) 
1 20 

PELATIHAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL 

Manajemen dan 

Kewira- 

Usahaan 

3 hari 20 1 20 

Peningkatan Mutu 

dan Kualitas Mebel 

Ekspor 

3 hari 20 1 20 

PELATIHAN IMPLEMENTASI INDUSTRI KREATIF PADA PEMASARAN 

MEBEL 

Implementasi Desain 

Grafis pada 

Pemasaran 

5 hari 20  1 20 

Fotografi dan 

Videografi dalam 

Pemasaran Desain 

5 hari 
20 (teori) 

5 (praktik) 
1 20 

Total 240  

KETERANGAN  

 Untuk pelatihan praktik pembuatan furniture dan workshop fotografi dan 

videografi, 1 kali pelatihan mewadahi 20 orang dalam sekali pelatihan teoritis 

sehingga untuk pelatihan praktik dibagi menjadi 2 batch dengan masing – 
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masing berjumlah 10 orang trainee atau peserta pelatihan yang dibimbing 2 

orang instruktur.  

 Sistem pelatihan merupakan sistem yang pelaksanaannya bertahap atau satu 

pelatihan dalam 1 periode. Pelatihan dengan topik sama akan dilakukan setelah 

pelatihan sebelumnya diselesaikan.  

 Jenis pelatihan utama dan terprogram pada pusat pelatihan terutama pada 

manufaktur furniture merupakan kelas beginner yang berdurasi waktu 3-7 hari. 

Tingkat intermediate dan advanced merupakan kelas pelatihan yang 

penyelenggaraannya melalui permintaan atau request.  

 240 merupakan jumlah maksimum peserta pelatihan dalam sehari jika diadakan 

bersamaan. 

 

 Pendekatan Analisis Pengunjung, Penyewa Co-Working Space dan 

Ruang Usaha 

Pada fasilitas ini, jumlah pengunjung diasumsikan memiliki jumlah 250 

orang. Sementara penyewa co-working space dan ruang usaha diasumsikan 

200 orang menurut studi banding, dimana kedua ruang usaha dan co-working 

space memiliki kapasitas masing – masing untuk 100 orang.  

3.1.3. Studi Ruang Khusus 

Pada “Pusat Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Industri Mebel 

Kreatif” ini memiliki ruang khusus yang dianggap penting dan menjadi 

kebutuhan utama di dalam pelatihan tersebut yaitu: 

a) Ruang Workshop Furniture Kayu - Ruang Benchwork atau Bangku Kerja  

 Fasilitas 

Ruang benchwork atau bangku kerja merupakan ruangan yang 

berkapasitas maksimal hingga 40 orang yang dilengkapi dengan meja kursi 

instruktur serta loker penyimpanan barang pada saat bekerja. Fungsi dari 

benchwork area ini adalah untuk tempat individual para masing- masing 

peserta dalam praktik membuat mebel secara manual baik meletakkan 
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peralatan atau bahan, menyerut kayu, membuat sambungan, membelah kayu, 

membuat profile, membuat alur (groove) dan sebagainya.  

Benchwork ini juga digunakan untuk menyimpan bahan – bahan seperti 

paku, dan sebagainya pada rak yang tersedia. Disediakan washtafel internal 

bagi para peserta pelatihan yang butuh membersihkan diri tanpa harus pergi 

ke lavatory. Material yang digunakan pada lantainya merupakan plat lantai 

beton atau cor beton untuk mengantisipasi beban berat pada area. 

 Sirkulasi dan Besaran Ruang 

Sirkulasi pada tiap bangku kerja menurut studi banding merupakan 

minimal 90 – 120 cm dengan jenis sirkulasi keliling linear dan tertata agar 

aktivitas dan sirkulasi antar peserta pelatihan tidak terganggu satu sama lain. 

Namun untuk keleluasaan, maka sirkulasi yang digunakan adalah 125 cm 

secara keliling. Sementara dimensi benchwork ini merupakan 100 cm x 230 cm 

sehingga cukup untuk aktivitas membuat mebel secara manual. Perhitungan 

besaran ruang pada area bangku kerja merupakan: 

 Bangku kerja (bench work): 2.3 x 1.0 x 40 = 92 m2 

 Meja instruktur: 0.6 x 1.2 x 4 = 2.88 m2 

 Kursi instruktur: 0.5 x 0.5 x 4 = 1 m2 

 Washtafel: 0.45 x 1.10 x 4 = 1.98 m2 

 Loker: 0.4 x 0.5 x 24 = 4.8 m2 

 Total: 102.66 m2 

 Sirkulasi (368%): 102.66 x 368%= 377.79 m2 

 Total: 102.66 + 377.79 = 480.45 m2 
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Ilustrasi dan pola sirkulasi ruang dapat dilihat pada gambar berikut (lihat 

gambar 3.1 dan 3.2 

 

Gambar 3. 1 – Denah Ruang Bangku Kerja Praktik (Benchwork Area) pada 
Workshop Perkayuan 

Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

 

Gambar 3. 2 – Ilustrasi 3 Dimensi Ruang Bangku Kerja Praktik (Benchwork Area ) 
pada Workshop Perkayuan 

Sumber: Analisis pribadi, 2018 
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 Kenyamanan Termal dan Visual 

Penghawaan yang digunakan merupakan penghawaan alami dengan 

bukaan – bukaan hidup untuk pergantian udara. Suhu ruangan yang 

mendukung adalah 21-24o C didukung dengan penghawaan semi buatan 

berupa kipas angin untuk mengantisipasi kelembaban. Tujuannya untuk 

menjaga kualitas material kayu pada workshop mesin ini. Ketinggian plafond 

minimal 6 m untuk mendukung penghawaan alami.  

Sementara untuk pencahayaan, pekerjaan pembuatan mebel dan 

pengoperasian mesin kayu termasuk dalam kategori pekerjaan agak halus 

menurut standar dari KEPMENKES RI. No. 1405/MENKES/SK /XI/02. Oleh 

sebab itu, tingkat pencahayaan memiliki standar minimal 500 lux. Kenyamanan 

visual diperoleh dari pencahayaan buatan dan alami, terutama melalui bukaan 

jendela hidup dan skylight.  

 Keamanan  

Keamanan yang diperhatikan adalah keamanan terhadap kecelakaan 

dan kebakaran. Keamanan kebakaran diperoleh dari alat- alat penanggulangan 

kebakaran berupa tabung APAR dengan bahan CO2 dan powder dry chemical. 

Hal ini dikarenakan bahan pemadaman ini diizinkan di permesinan. Sementara 

area yang menggunaakan mesin, pada area sirkulasi diberi suatu penanda 

sebagai pemisah zona aman, awas dan kerja. Ilustrasi dapat dlihat pada 

gambar berikut: (lihat gambar 3.3) 
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Gambar 3. 3 - Kode Sirkulasi Pada Ruang Workshop 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

 

b) Ruang Workshop Furniture Kayu – Ruang Mesin  

 Fasilitas 

Pada “Pusat Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Industri Mebel 

Kreatif Terintegrasi di Semarang” ini memiliki fasilitas workshop manufaktur 

kayu berupa ruang mesin. Ruang mesin ini merupakan ruang yang 

memfasilitasi berbagai jenis mesin perkayuan dengan jenis mesin stand – 

alone. Hal ini berarti mesin merupakan jenis mesin yang mampu berdiri sendiri, 

berbeda dengan mesin tangan. Mesin – mesin diletakkan menyesuaikan 

dengan proses pengolahan mulai dari penggergajian, pengetaman, 

pengeboran, pembuatan detail dan profil, pengamplasan hinggan penggunaan 

mesin otomatis untuk membuat mebel. Penggunaan mesin merupakan mesin 

jenis mesin biasa atau mesin fungsi tunggal maupun mesin kombinasi.  

Sama seperti ruangan benchwork, ruang mesin ini juga berkapasitas 

maksimal 40 orang dengan sirkulasi linear – memutar mengikuti arah jarum 

jam. Ruangan terhubung langsung dengan ruang benchwork atau ruang 

bangku kerja untuk memudahkan proses praktik pembuatan mebel secara 
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manual. Ruangan tidak hanya terdiri atas mesin, namun juga menggunakan 

dust collector sebagai alat untuk menghisap limbah serbuk atau debu kayu 

serta potongan kecil kayu. Jumlah dust collector yang digunakan merupakan 1 

buah untuk 2 mesin, belum termasuk mesin yang memiliki alat pengumpul debu 

sendiri sehingga menjaga kualitas udara pada ruangan.  

Menggunakan material beton terutama pada lantai untuk mengantisipasi 

beban berat dan getaran dari mesin – mesin berat pada ruangan ini. Sementara 

untuk lantai diberi tambahan workshop flooring berupa ecotile flooring. Ecotile 

flooring ini dapat mencegah retak lantai karena beban berat dan benturan, 

tumpahan material finishing, debu, dan kotoran.  

 Sirkulasi dan Besaran Ruang 

Pada ruangan memiliki sirkulasi 400 – 600 cm agar dapat dilalui oleh 

mesin forklift dan peserta pelatihan dengan kapasitas cukup banyak. Hal ini 

juga mendukung peletakan mesin dust collector portable. Sementara untuk 

jarak antar mesin terutama mesin berat, memiliki jarak sirkulasi antar 150 – 250 

cm untuk mencegah gangguan antar pemakai mesin satu dengan lainnya. 

Selain itu, sirkulasi ini cukup untuk perbaikan mesin atau pemindahan mesin 

dengan forklift. Peletakan mesin besar juga diletakkan dekat dengan sirkulasi 

utama agar mudah dipindahkan jika membutuhkan perawatan/ perbaikan dan 

penataan ulang ruang.  

Menurut buku ‘Pengerjaan Kayu secara Masinal’ oleh Ernst Lech, 

terdapat beberapa layout peletakan mesin berdasarkan jalur proses yakni 

mesin standar, mesin kombinasi dan mesin special atau khusus. Ketiga hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: (lihat gambar 3.4; 3.5; dan 3.6) 
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Gambar 3. 4 - Gambar Layout Mesin Standar pada Jalur Proses 
Sumber: Digambar ulang dari buku ‘Pengerjaan Kayu Secara Masinal oleh Ernst 

Lech’ (1996) 
 

 

Gambar 3. 5 – Gambar Layout Mesin Kombinasi 
Sumber: Digambar ulang dari buku ‘Pengerjaan Kayu Secara Masinal oleh Ernst 

Lech’ (1996) 
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Gambar 3. 6 – Gambar Layout Mesin Spesial/ Khusus pada Jalur Proses 
Sumber: Digambar ulang dari buku ‘Pengerjaan Kayu Secara Masinal oleh Ernst 

Lech’ (1996) 
 

Dari ketiga ilustrasi tersebut dapat disimpulkan proses pengerjaan kayu 

ini dimulai dari pengolahan kayu pada ruang mesin dimulai dari penggergajian 

dan pemotongan kayu, baik kayu jadi balok atau lembaran maupun kayu log. 

Kemudian dilanjutkan proses pengetaman, pemotongan atau penggergajian, 

pembuatan profil atau detailing, pengeboran, hingga pengamplasan untuk 

proses finishing selanjutnya. Ruangan terhubung langsung dengan ruang 

material untuk mempermudah pengambilan material kayu, baik balok maupun 

kayu lembaran. 

Berikut merupakan perhitungan besaran ruang pada ruang mesin 

tersebut: 

 Gergaji untuk Log Kayu (Bandsaw Mill for Lumber): 2.0 x 6.4 x 1 = 12.8 

m2 
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 Rak penyimpanan kayu sementara: 4.0 x 0.6 x 1 = 2.4 m2 

 Mesin ketam perata (planer/ jointer): 0.8 x 2.2 x 2 = 3.52 m2 

 Mesin ketam penebal (thicknesser): 1.0 x 1.7 x 2 = 3.4 m2 

 Mesin ketam kombinasi: 2.8 x 2.8 x 1 = 7.84 m2 

 Mesin gergaji pita (bandsaw): 0.9 x 1.0 x 2 = 1.8 m2 

 Mesin gergaji bundar berlengan (radial arm saw) untuk memotong 

kayu = 1.0 x 1.0 x 4 = 4 m2 

 Gergaji Scroll saw untuk detailing: 0.6 x 1.4 x 2 = 1.68 m2 

 Mesin meja gergaji potong (table saw): 2.9 x 3.2 x 1 = 9.28 m2 

 Mesin bor vertikal (vertical drilling machine): 0.4 x 0.8 x 4 = 1.28 m2 

 Mesing bor horizontal (horizontal directional drilling): 1.5 x 2.7 x 1 = 

4.05 m2 

 Mesin bor kotak (mortiser): 0.5 x 0.9 x 2 = 0.9 m2 

 Mesin spindle: 2.0 x 2.0 x 2 = 8.0 m2 

 Mesin frais vertikal (vertical milling machine): 1.7 x 1.8 x 2 = 6.12 m2 

 Mesin frais horizontal (horizontal milling machine): 1.7 x 2.25 x 2 = 7.65 

m2 

 Mesin amplas lembaran (wide belt sander): 1.4 x 2.2 x 2 = 6.16 m2 

 Mesin amplas samping (edge sander): 0.72 x 2 = 1.44 m2 

 Mesin amplas kombinasi (combination sander): 0.8 x 0.9 x 2 = 1.44 m2 

 Mesin amplas osilasi (oscillating sander): 0.7 x 0.7 x 2 = 0.98 m2 

 Mesin amplas drum sander: 0.7 x 0.8 x 2 = 1.12 m2 

 Mesin Bubut (Lathe): 0.6 x 1.8 x 5 = 5.4 m2 

 Mesin Multifungsi / CNC Table Router: 1.7 x 1.8 x 2 = 6.12 m2 

 Mesin multifungsi / CNC Digital: 1.44 x 2 = 2.88 m2 
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 Carving CNC: 0.9 x 1.6 x 1 = 1.44 m2 

 Box MDP & Mesin: 0.8 x 1.2 x 1 = 0.96 m2 

 Mesin Dust Collector portable: 1.0 x 1.5 x 20 = 30.0 m2 

 Hydrant Box / APAR: 0.75 x 0.18 x 10 = 1.35 m2 

 Total: 134.01 m2 

 Sirkulasi (557%): 134.01 x 557% = 746.44 m2 

 Total Luas: 134.01 + 746.44 = 880.4 5 m2 

Ilustrasi sirkulasi dan penataan ruang pada ruang mesin pada workshop 

perkayuan ini dapat dilihat di gambar 3.7 dan 3.8 berikut ini: 

 

Gambar 3. 7 - Denah Ruang Mesin pada Workshop Perkayuan 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 



  

179 
 

 

Gambar 3. 8 -  Ilustrasi 3 Dimensi Ruang Mesin pada Workshop Perkayuan 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

 Kenyamanan Termal dan Visual 

Penghawaan yang digunakan merupakan penghawaan alami dengan 

bukaan – bukaan hidup untuk pergantian udara. Suhu ruangan yang 

mendukung adalah 21-24o C didukung dengan penghawaan semi buatan 

berupa kipas angin untuk mengantisipasi kelembaban. Tujuannya untuk 

menjaga kualitas material kayu pada workshop mesin ini. Ketinggian ceiling 

minimal 6 m untuk mendukung penghawaan alami.  

Sementara untuk pencahayaan, pekerjaan pembuatan mebel dan 

pengoperasian mesin kayu termasuk dalam kategori pekerjaan agak halus 

menurut standar dari KEPMENKES RI. No. 1405/MENKES/SK /XI/02. Oleh 

sebab itu, tingkat pencahayaan memiliki standar minimal 500 lux. Kenyamanan 

visual diperoleh dari pencahayaan buatan dan alami, terutama melalui bukaan 

jendela hidup dan skylight.  
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 Keamanan  

Keamanan yang diperhatikan adalah keamanan terhadap kecelakaan 

dan kebakaran. Keamanan kebakaran diperoleh dari alat- alat penanggulangan 

kebakaran berupa tabung APAR dengan bahan CO2 dan powder dry chemical. 

Hal ini dikarenakan bahan pemadaman ini diizinkan di permesinan. Sementara 

area yang menggunaakan mesin, pada area sirkulasi diberi suatu penanda 

sebagai pemisah zona aman, awas dan kerja. Ilustrasi dapat dlihat pada 

gambar berikut: (lihat gambar 3.9): 

 

Gambar 3. 9 - Kode Sirkulasi Pada Ruang Workshop 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

c) Fasilitas Asrama  

 Fasilitas asrama berada di dalam lingkup kompleks bangunan dengan 

kapasitas 20 persen dari jumlah peserta pelatihan maksimal. Jumlah 

peserta pelatihan maksimal merupakan 240 orang per hari. Dengan 

demikian peserta pelatihan maksimal: 

20% x 240 = 48 orang 

 Sementara kapasitas untuk trainer juga dihitung 20 persen dari 

kapasitas trainer maksimal yaitu 25 trainer atau pelatih. Dengan 

demikian kapasitas trainer pada asrama merupakan 

20% x 25 = 5 orang 
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 Total keseluruhan adalah 53 orang 

 Kapasitas wanita dan pria diasumsikan memiliki perbandingan 70:30 

- 30% x 53  = 16 orang (wanita) 

- 70% x 53 = 37 orang (pria) 

 Untuk asrama wanita dan pria dipisah dengan perbedaan massa 

bangunan yang dihubungkan dengan koridor. Sementara massa 

bangunan asrama wanita digabung dengan kantor pengelola untuk 

alasan keamanan atau pengawasan.  

 Terdiri atas 2 jenis kamar, yaitu kamar kapasitas 1 orang dan kapasitas 

2 orang dengan fasilitas: tempat tidur, lemari, meja dan kursi tulis, wifi 

dan kamar mandi. Kamar mandi berupa kamar mandi dalam setiap 

kamar. Kamar 1 orang: 2 orang diasumsikan berperbandingan 30%: 

70% 

 Kamar Kapasitas 1 Orang  

 Pria   : 30% x 37 orang  = 11 (jumlah: 11 kamar) 

 Wanita  : 30% x 16 orang  = 5 (jumlah: 5 kamar) 

 Kamar Kapasitas 2 Orang  

 Pria   : 70% x 37 orang  = 26  (jumlah: 13 kamar) 

 Wanita  : 70% x 16 orang  = 12 (jumlah: 6 kamar) 

Sehingga jumlah kamar untuk massa bangunan pria merupakan 24 

kamar dengan kamar 1 orang berjumlah 11 kamar dan kamar 2 orang 

berjumlah 13 kamar. Sementara kamar wanita berjumlah 11 kamar 

dengan kamar 1 orang berjumlah 5 kamar dan kamar 2 orang berjumlah 

6 kamar.  
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3.1.4. Studi Besaran Ruangan dan Lahan Parkir  

Perolehan studi besaran dan kapasitas ruangan yang merupakan 

kebutuhan projek “Pusat Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Industri Mebel 

Kreatif Terintegrasi di Semarang” ini dikalkulasi berdasarkan unit aktivitas 

dasar yang dianalisis berdasarkan kebutuhan luasan perabot dan sirkulasi 

manusia. Analisis didukung oleh sumber buku standar seperti ‘Neufert Architect 

Data’ dan Time Saver Standar. Analisis juga didukung oleh asumsi studi 

banding dan wawancara dari pihak  terpercaya.
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Tabel 3.  11 – Tabel Besaran Ruang 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

UNIT KEGIATAN UTAMA 

No  Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang 

Kapasitas 
(orang) 

Analisis Besaran 
Sirkulasi 

(%) 

Luas 
Ruang 

(m2) 

Total Luas 
(m2) 

1. 
 
 

Ruang Kelas 
Desain Manual 
dan Prototype 

Mebel 

2 20 

 Meja gambar: 1.2 x 1.0 x 21 = 25.2 m2 

 Kursi: 0.5 x 0.5 x 22 = 5.5 m2 

 Meja Instruktur: 0.6 x 1.2. x 1= 0.72  

 Lemari alat: 0.6 x 1.5 x 2 = 1.8 

 Lemari prototype: 0.6 x 1.5 x 2= 1.8 

 Podium: 1.2 x 2.4 x 1 = 2.88 

 Wastafel: 0.45 x 1.10 x 2 = 0.99  

 Loker: 0.4 x 0.5 x 10 = 2  

 Total = 40.89   

252 143.93 286.3 
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2. 

Ruang Kelas / 
Ruang Teori 

Indoor 

4 20  

 Meja tulis (kapasitas 2 orang): 0.6 x 1.5 x 6 = 
3.6 

 Meja tulis (kapasitas 1 orang): 0.6 x 0.75 x 4 = 
1.8 

 Meja projektor: 0.6 x 1.2 x 1 = 0.72 

 Kursi: 0.5 x .0.5 x 21 = 5.25 

 Meja instruktur: 0.6 x 1.2 x 1 = 0.72 

 Lemari alat: 0.6 x 1.5 x 2 = 1.8  

 Podium: 1.2 x 2.4 x 1 = 2.88 

 Total = 16.77 

186 47.96 191.84 
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3. 

Ruang Kelas / 
Ruang Teori 

Outdoor 
3 20 

 Meja tulis (kapasitas 2 orang): 0.6 x 1.5 x 6 = 
3.6 

 Meja tulis (kapasitas 1 orang): 0.6 x 0.75 x 4 = 
1.8 

 Meja projektor: 0.6 x 1.2 x 1 = 0.72 

 Kursi: 0.5 x .0.5 x 21 = 5.25 

 Meja instruktur: 0.6 x 1.2 x 1 = 0.72 

 Lemari alat: 0.6 x 1.5 x 2 = 1.8  

 Podium: 1.2 x 2.4 x 1 = 2.88 

 Total = 16.77 

186 47.96 143.88 

4. 

Lab Komputer 
untuk Desain 
Furniture dan 
Industri Kreatif 

6 
 

20 

 Meja komputer: 0.6 x 1.2 x 20 = 14.4 

 Kursi: 0.65 x .0.6 x 21 = 8.19 

 Meja instruktur: 0.6 x 1.5 x 1 = 0.72 

 Lemari alat: 0.6 x 1.5 x 1 = 0.9  

 Podium: 1.2 x 2.4 x 1 = 2.88 

 Loker: 0.4 x 0.5 x 10 = 2  

 Total: 29.09 

150 72.73 436.35 
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WORKSHOP 

5. 

Workshop 
Pelatihan 

Mebel Kayu 
(Lab Kayu) – 
Bengkel Kerja 

Praktik 

1 
 

40 

 Bangku kerja (bench work): 2.3 x 1.0 x 40 = 92 

 Meja instruktur: 0.6 x 1.2 x 4 = 2.88 

 Kursi instruktur: 0.5 x 0.5 x 4 = 1 

 Washtafel: 0.45 x 1.10 x 4 = 1.98 

 Loker: 0.4 x 0.5 x 24 = 4.8 

 Total : 102.66 

368 480.45 480.45 

 

 
 

6. 

Workshop 
Pelatihan 

Mebel Kayu 
(Lab Kayu) – 
Ruang Mesin 

1 40 

 Gergaji untuk Log Kayu (Bandsaw Mill for 
Lumber): 2.0 x 6.4 x 1 = 12.8  

 Rak penyimpanan kayu sementara: 4.0 x 0.6 x 
1 = 2.4 

 Mesin ketam perata (planer/ jointer): 0.8 x 2.2 x 
2 = 3.52 

 Mesin ketam penebal (thicknesser): 1.0 x 1.7 x 
2 = 3.4 

 Mesin ketam kombinasi: 2.8 x 2.8 x 1 = 7.84 

 Mesin gergaji pita (bandsaw): 0.9 x 1.0 x 2 = 
1.8 

557 880.44 880.44 



  

187 
 

 Mesin gergaji bundar berlengan (radial arm 
saw) untuk memotong kayu = 1.0 x 1.0 x 4 = 4 

 Gergaji Triplek (Scroll saw) untuk detailing: 0.6 
x 1.4 x 2 = 1.68 

 Mesin gergaji potong lembaran (table saw): 2.9 
x 3.2 x 1 = 9.28  

 Mesin bor vertikal (drill press): 0.4 x 0.8 x 4 = 
1.28 

 Mesing bor horizontal (horizontal directional 
drilling): 1.5 x 2.7 x 1 = 4.05 

 Mesin bor kotak (mortiser): 0.5 x 0.9 x 2 = 0.9 

 Mesin spindle: 2.0 x 2.0 x 2 = 8.0  

 Mesin frais vertikal (vertical milling machine): 
1.7 x 1.8 x 2 = 6.12 

 Mesin frais horizontal (horizontal milling 
machine): 1.7 x 2.25 x 2 = 7.65 

 Mesin amplas lembaran (wide belt sander): 1.4 
x 2.2 x 2 = 6.16 

 Mesin amplas samping (edge sander): 0.72 x 2 
= 1.44 

 Mesin amplas kombinasi (combination sander): 
0.8 x 0.9 x 2 = 1.44 

 Mesin amplas osilasi (oscillating sander): 0.7 x 
0.7 x 2 = 0.98 

 Mesin amplas drum sander: 0.7 x 0.8 x 2 = 1.12 

 Mesin Bubut (Lathe): 0.6 x 1.8 x 5 = 5.4 

 Mesin Multifungsi / CNC Table Router: 1.7 x 1.8 
x 2 = 6.12 

 Mesin multifungsi / CNC Digital: 1.44 x 2 = 2.88 

 Carving CNC: 0.9 x 1.6 x 1 = 1.44 

 Box MDP & Mesin: 0.8 x 1.2 x 1 = 0.96 

 Mesin Dust Collector portable: 1.0 x 1.5 x 20 = 
30.0 

 Hydrant Box / APAR: 0.75 x 0.18 x 10 = 1.35 
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 Total: 134.01 
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7. 

Workshop 
Pelatihan 

Mebel Kayu 
(Lab Kayu) – 

Ruang 
Perakitan 

1 20 

 Rak klem (clamp rack): 0.6 x 1.1 x 4 = 2.64 

 Rak Mal: 0.5 x 1. 5 x 6 = 4.5 

 Rak Alat/lem: 0.5 x 1.5 x 2 = 1.5 

 Bangku Kerja Perakitan (Assembling Workbench): 
0.8 x 1.5 x 20 = 24  

 Washtafel: 0.45 x 1.10 x 2 = 0.99 

 Total: 33.63 

328 143.93 143.93 

 

 
 

8. 

Workshop 
Pelatihan 

Mebel Kayu 
(Lab Kayu) – 

1 20 

 Meja Ukir (Carving Work Bench): 0.95 x 0.80 x 20 
= 15.2 

 Rak Alat: 0.5 x 1.5 x 2 = 1.5 

 Kursi Ukir: 0.5 x 0.5 x 20 = 5 

 Mesin CNC Carving: 0.9 x 1.6 x 4 = 5.76 

242 108  108 
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Ruang Ukir 
Kayu / Asah 

Pisau 

 Rak Contoh: 0.6 x 1.5 x 2 = 1.8 

 Meja Instruktur: 0.6 x 1.2 x 2 = 1.44 

 Kursi Instruktur: 0.5 x 0.5 x 2 = 1.08 

 Total: 31.58 

 

     
 
 

9. 

Workshop 
Pelatihan 

Mebel Kayu 
(Lab Kayu) – 

Ruang Amplas 
(Sanding Area) 

1 20 

 Rak Alat: 0.5 x 1.2 x 4 = 3 

 Rolling Platform: 1 x 2 x 10 = 20 

 Kursi: 0.4 x 0.45 x 20 = 3.6 

 Washtafel: 0.45 x 1.10 x 2 = 0.99 

 Dust Collector Portable: 1.0 x 1.5 x 4 = 6 

 Total: 33.59 

347 150.15 150.15 
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10. 

Workshop 
Pelatihan 

Mebel Kayu 
(Lab Kayu) – 

Ruang 
Finishing 

1 20 

 Mesin Kompresor angin:  0.9 x 1 = 0.9 

 Rak contoh: 0.27 x 1 = 0.27 

 Rak Alat & Spraybooth: 0.54 x 1 = 0.54 

 Rak Bahan Finishing: 1.08 x 2 = 2.16 

 Rak Bahan jadi: 0.27 x 6 = 1.62 

 Meja Bundar Finishing: 0.63 x 2 = 1.27 

 Meja Kepala: 1.08 x 1 = 1.08 

 Kursi:  0.2 x 1 = 0.2 

 Kursi Kerja:  0.54 x 4 = 2.16 

 Mesin Blower Finishing: 3.15 x 1 = 3.15 

 Pompa Air: 0.18 x 3 = 0.054 

 Exhaust fan = - 

 Meja Amplas: 3.6 x 2 = 7.2 

 Hydrant Box / APAR: 0.09 x 2 = 0.18 

280 146.83 146.83 
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 Meja Testing / Campur Bahan finishing: 1.06 x 1= 
1.06 

 Wastafel: 4 x 2 = 0.8 

 Area Pengeringan: 16 x 1 = 16 

 Total: 38.64  

11. 

Ruang 
Pengeringan 
Kayu untuk 

Sample 
Pelatihan / Kiln 

Dry 

1 3 

 Forklift: 1.5 x 3.5 x 1 = 5.25 

 Ampalan / Rak Bahan: 1.44 x 10 = 14.4  

 Mesin "kiln dry" = 6 x 1 = 6 

 Papan jadwal = - 

 Area Pengeringan = 9 x 1 = 9 

 Total: 35.4  

150 88.5 88.5 

12. 

Ruang Usaha 
Sewa (Private 

Office) 
10 slot 12 – 16  

1 slot ruang usaha atau private office berdimensi 8.0 
m x 12.0 m. 1 slot bisa dibagi menjadi 1 – 4 space 
usaha. Ruang usaha bisa dimanfaatkan sebagai 
kantor sewa, ruang pemasaran mebel, dan 
sebagainya. Dengan dimensi: 

 1 space: 8.0 m x 12.0 m 

 2 space: 6.0 m x 8.0 m = 48.0  

 3 space: (2) 4.0 m x 6.0 m; dan (1) 6.0 m x 8.0 m  

 4 space: 4.0 m x 6.0 m 
 
Perhitungan furniture sample  
1) Space 4.0 x 6.0 m  

 Meja dan Kursi Kerja: 1.5 x 1.5 x 4 = 9.0  

 Lemari Dokumen: 0.6 x 1.5 x 4 = 3.6 

 Meja dan Kursi Kerja Pimpinan: 1.5 x 1.5 x 1 = 
2.25 

 Kursi tamu: 0.5 x 0.5 x 2 = 0.5 

 Sofa set tamu (kapasitas 5 orang): 2.64 x 3.0 m x 
1 = 7.92 

 Cashier dan Information Area: 2.5 x 2.22 x 1 = 
5.55 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 m x 2 = 0.5 

107 96.33 963.3 



  

193 
 

 Dining Table Set (Furniture Pemasaran): 2.0 x 
3.2 x 1 = 6.4 

 Table Set (Furniture Pemasaran): 2.2 x 2.3 x 1 = 
5.06 

 Bed Set (Furniture Pemasaran): 2.4 x 2.4 x 1 = 
5.76 

 Total: 46.54  
 
2) Space 8.0 x 12.0 m 

 Meja dan Kursi Kerja (Kapasitas 3): 2.4 x 2.7 x 1 
= 6.48 

 Lemari: 0.6 x 1.5 x 2 = 1.8 

 Kursi sofa: 0.8 x 1.5 = 1.2  

 Meja Kerja: 1.5 x 1.5 x 2 = 4.5 

 Kursi tamu: 0.5 x 0.5 x 2 = 0.5  

 Total: 14.48 

 Sirkulasi (66%) = 9.56 

 Luas total: 24.04 m2 



  

194 
 

 

                  
 

13. 
Co-Working 

Space 
1 100 

 10 x 30 = 300  
 300 300 
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14. 
Showroom 

Exhibition Area 
2 
 

- 
 4.0 x 4.0 x 25 = 400 

100 800 1600 

15. 
Ruang 

Konsultasi 

1 
 

6 

 Set Meja dan Kursi Konsultan: 1.5 x 1.5 x 2 = 4.5 

 Kursi tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Sofa set kapasitas 6 orang: 3.0 x 3.6 x 1= 10.8 

 Lemari Alat: 0.6 x 1.5 x1= 0.9 

 Lemari Dokumen: 0.6 x 1.5 x1= 0.9 

 Lemari Prototype: 0.6 x 1.5 x1= 0.9 

 Total: 18.5 

116 39.96 39.96 

 

  
 

16. 

Ruang studio 
fotografi dan 

videografi 
untuk furniture 

1 20 

 Photo area = 8,02  

 Film space = 14,7  

 R. Ganti: 1,74 x 2 = 3,48  

 Meja & kursi rias: 1,45 x 2= 2,9  

 Rak make up: 0,6 x 2 = 1,2  

 Foto box: 1,8 x 2 = 3,6  

 Properti = 11,34  

 Rak property: 0,6 x 4 = 2,4  

 Gudang = 24  

 Total = 71,64   

124 160 160 

17. Perpustakaan 1 80 
 Meja Staff Perpustakaan: 0.6 x 1.5 x 2 = 1.8 

 Kursi Staff Perpustakaan: 0.6 x 0.6 x 2 = 0.72 
194 260.2 260.2 
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 Lemari Dokumen: 0.6 x 1.5 x 2= 1.8 

 Rak Majalah dan Koran: 0.35 x 0.8 x 3 = 0.84 

 Loker Pengunjung: 0.4 x 0.4 x 24 = 3.84 

 Set Komputer (Perpustakaan Digital):1.2 x 1.4 x 8 
= 13.44 

 Meja Baca: 0.8 x 1.5 x 17 = 20.4 

 Kursi Baca: 0.4 x 0.5 x 68 = 13.6  

 Rak Buku Perpustakaan: 0.4 x 1.6 x 44 = 28.16 

 Book Credenza: 0.4 x 2.44 x 4= 3.904 

 Total: 88.504 

 

  

18. 
Ruang print 

dan photocopy 

1 4 

 Copier: 0.65 x 1.085 x 2= 1.41 

 Meja dan Kursi Komputer:1.4 x 1.5 x 2 =4.2 

 Total = 5.61 

114 12.01 12.01 
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19. Cafeteria 2 175 

 Meja Kafetaria Type 1 (kapasitas 6 orang): 1.6 x 
2.0 x 14= 44.8 

 Meja Kafetaria Type 2 (kapasitas 12 orang): 1.9 x 
3.1 x 4= 23.56 

 Meja Kafetaria Type 3 (kapasitas 4 orang): 1.8 x 
1.8 x 3= 9.72 

 Meja Kafetaria Type 4 (kapasitas 6 orang): 1.2 x 
2.2 x 3= 7.92 

 Meja Etalase: 0.95 x 1.9 x 4= 7.22 

 Meja Kasir: 0.8 x 1.2 x 2= 1.92 

 Kursi: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Washtafel: 0.45 x 1.1 x 2= 0.99 

 Kulkas: 0.75 x 0.90 x 2 = 1.35 

 Icemaker: 0.45 x 0.6 x 1= 0.27 

 Bak Cuci Piring (Kitchen Sink): 0.6 x 1.2 x 2= 
1.44 

 Dishwasher machine: 0.6 X0.6 X 1 = 0.36  

 Kitchen Counter Persiapan: 0.6 x 0.6 x 7 = 2.52 

 Stove dan Oven: 0.6 x 0.8 x 4 = 1.92 

 Kitchen Counter Penyajian atau Finishing: 0.6 x 
0.6 x 9= 3.24 

117 240.5 481 
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 Kitchen Counter L (sudut): 0.6 x 1.8 x 1 = 1.08 

 Kitchen Counter – Island Type: 0.8 x 1.8 x 2= 
2.88 

 Rak Penyimpanan Bahan Makanan: 0.5 x 1.5 x 
6= 4.5 

 Freezer: 0.75 x 0.9 x 2= 1.35 

 Total: 110.32  

 

   

20. Medical Room 1 8 

 Examination Table: 0.65 x 1.9 x 3= 3.705 

 Medical Cart: 0.57 x 0.77 x 3= 1.32 

 Lemari Obat dan Instrumen Medis: 0.6 x 1.5 x 2= 
1.8 

 Lemari Dokumen: 0.6 x 1.5 x 1= 0.9 

 Set Meja dan Kursi Perawat Jaga: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Set Meja dan Kursi Dokter Konsultasi: 1.5 x 1.5 x 
1= 2.25 

 Kursi Konsultasi: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Tangga: 0.2 x 0.4 x 3= 0.24 

147 32.03 32.03 
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 Total: 12.97 

 

     
 

21. 

Lobby dan 
Information 

Area 
1 30 

 0,72 m2 /orang 

 Total: 21.60 100 43.2 43.2 

22. 

Asrama 
Peserta 

Pelatihan 
(Trainee) dan 

Trainer 

1 53 

 4.0 x 4.0 = 16.0 untuk 2 orang (24 kamar) 

 3.0 x 3.0 = 9.0 untuk 1 orang (11 kamar) 

 Kamar 2 orang: 4.0 x 4.0 x 24 = 384 

 Kamar 1 orang: 3.0 x 3.0 x 11 = 99 

 Kamar mandi: 1.6 x 2.0 x 35 = 112  

 Total: 595.00  

20 714 714 

23.  Ruang Rapat 
1 12 

 Digital Board: 0.1 x 2.4 x 1= 0.24 

 Meja Rapat: 1.2 x 4.5 x 1= 5.4 

 Kursi Rapat:0.79 x 0.83 x 12= 7.87 

 Lemari Dokumen: 0.6 x 1.5 x1= 0.9 

 Total: 14.41 

123 32.13 32.13 
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24. Pantry 2 8 

 Meja kapasitas 6 orang: 1.8 x 2.6 x 1= 4.68 

 Dapur kering: 0.5 x 4.0 = 2 

 Total: 6.68 

200 20 40 

25. Retail store 20 - 
 5.0 x 4.0 = 20.0  

 Total = 20.0 x 20 = 400 
20 480 480 

26. Meeting Room 

1 16 

 Digital Board: 0.1 x 2.4 x 1= 0.24 

 Meja Pertemuan: 1.2 x 4.5 x 1= 5.4 

 Kursi Pertemuan: 0.52 x 0.6 x 12= 4.99 

 Lemari Dokumen: 0.6 x 1.5 x 1= 0.9 

 Total: 11.53 

178 32.05 32.05 
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27. 

Ruang bahan 
kayu mentah 

dan kayu 
buatan 

1  

 Forklift = 6 x 1 = 6 

 Ampalan = 1.44 x 15 = 21.6 

 Meja Komputer = 0.5 x 1 = 0.5 

 kursi = 0.2 x 1 = 0.2 

 Rak Kayu Buatan = 18 x1 = 18 

 Rak Kayu mentah = 9 x 1 = 9 

 Rak Contoh = 0.27 x 1 = 0.27 

 Total: 55.57 

178 154.54 154.54 

28. 
Ruang Alat 

dan Mal 
1 
 

10 

 Rak Alat = 0.54 x 2 = 1.08 

 Rak Mal = 0.54x 6 = 3.24 

 Total: 4.32 

125 9.72 9.72 

29. 

Ruang Loker 
Peserta 

Pelatihan 

1 1 

 Meja dan kursi staff ruang ganti dan loker: 1.4 x 
1.5 x 1= 2.1 

 Lemari dokumen dan kunci loker: 0.5 x 1.5 x 1= 
0.75 

 Ruang ganti bilik: 1.0 x 1.2 x 13= 15.6 

 Loker: 0.4 x 0.4 x 30= 4.8 

 Total: 23.25 

176 64.17 64.17 

 

   
 

30. Loading Dock 1 1 4.0 x 6.0 = 24.0  24.0 24.0 
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31. ATM Center  2 10  Mesin ATM & pengguna: 4 x 10 = 40  20 48 96 

32. 

Ruang Kepala 
Pusat 

Pelatihan 

1 5 

 Meja dan Kursi Kepala Pusat Pelatihan: 1.5 x 1.5 
x 1= 2.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 1= 0.75 

 Sofa Set dan Coffee Table: 1.7 x 2.5 x 1= 4.25 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5  

 Total: 7.75 

107 16.04 16.04 

 

        

33. 

Ruang 
Sekretaris 

Kepala Pusat 
Pelatihan 

1 3 

 Meja dan Kursi Sekretaris Kepala Pusat 
Pelatihan: 1.5 x 1.5 x 1= 2.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.8 x 1= 0.9 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Total: 3.65 

147 9.01 9.01 
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34. 
Ruang General 

Manager 

1 5 

 Meja dan General Manager: 1.5 x 1.5 x 1= 2.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 1= 0.75 

 Sofa Set dan Coffee Table: 1.7 x 2.5 x 1= 4.25 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5  

 Total: 7.75 

107 16.04 16.04 
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35. 

Ruang tata 
usaha, 

administrasi 
dan arsip 

1 5 

 Meja dan Kursi Kerja Staff tata usaha, 
administrasi dan arsip: 1.5 x 1.5 x 5= 11.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 3 = 2.25 

 Loker Staff (kapasitas 6 orang): 0.4 x 0.4 x 3= 
0.48 

 Total: 13.98 

129 32.01 32.01 

 

  
 

36. 

Ruang 
pelaksanaan 

dan 
kepegawaian 
(personalia) 

1 5 

 Meja dan Kursi Kerja Staff Pelaksanaan dan 
Kepegawaian: 1.5 x 1.5 x 5= 11.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 3 = 2.25 

 Loker Staff (kapasitas 6 orang): 0.4 x 0.4 x 3= 
0.48 

 Total: 13.98 

129 32.01 32.01 
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37 

Ruang bagian 
anggaran dan 

keuangan 

1 5 

 Meja dan Kursi Kerja Staff Anggaran dan 
Keuangan: 1.5 x 1.5 x 5= 11.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 3 = 2.25 

 Loker Staff (kapasitas 6 orang): 0.4 x 0.4 x 3= 
0.48 

 Total: 13.98 

129 32.01 32.01 

 

   
 

38. 1 3 
 Meja dan Kursi Kerja Kepala Bidang Kompetensi: 

1.4 x 1.5 x 1= 2.1 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

107 9.00 9.00 
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Ruang kepala 
bidang 

kompetensi 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 1 = 0.75 

 Sofa Tamu (kapasitas 2 orang): 0.8 x 1.25 x 1= 
1.0 

 Total: 4.35 

 

 
 

39. 

Ruang divisi 
penyusunan 

program  

1 5 

 Meja dan Kursi Kerja Koordinator: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Meja dan Kursi Staff: 1.4 x 1.5 x 4 = 8.4 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2 = 0.5 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 2= 1.5 

 Loker Staff (kapasitas 6 orang): 0.4 x 0.4 x 3= 
0.48 

 Total: 11.63 

107 24.07 24.07 
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40. 

Ruang divisi 
evaluasi 
program 

1 5 

 Meja dan Kursi Kerja Koordinator: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Meja dan Kursi Staff: 1.4 x 1.5 x 4 = 8.4 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2 = 0.5 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 2= 1.5 

 Loker Staff (kapasitas 6 orang): 0.4 x 0.4 x 3= 
0.48 

 Total: 11.63 

107 24.07 24.07 
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41. 

Ruang kepala 
bidang 

pengembanga
n dan 

pemberdayaan 

1 3 

 Meja dan Kursi Kerja Kepala Bidang 
Pengembangan dan Pemberdayaan: 1.4 x 1.5 x 
1= 2.1 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 1 = 0.75 

 Sofa Tamu (kapasitas 2 orang): 0.8 x 1.25 x 1= 
1.0 

 Total: 4.35 

107 9.00 9.00 
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42. 

Ruang divisi 
pemasaran 

dan informasi 

1 5 

 Meja dan Kursi Kerja Koordinator: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Meja dan Kursi Staff: 1.4 x 1.5 x 4 = 8.4 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2 = 0.5 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 2= 1.5 

 Loker Staff (kapasitas 6 orang): 0.4 x 0.4 x 3= 
0.48 

 Total: 11.63 

107 24.07 24.07 

 

   

43. 

Ruang divisi 
pengembanga

n dan 
pemberdayaan 

1 5 

 Meja dan Kursi Kerja Koordinator: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Meja dan Kursi Staff: 1.4 x 1.5 x 4 = 8.4 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2 = 0.5 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 2= 1.5 

 Loker Staff (kapasitas 6 orang): 0.4 x 0.4 x 3= 
0.48 

 Total: 11.63 

107 24.07 24.07 
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44. 

Ruang kepala 
bidang 

pelatihan dan 
sekretaris  

1 12 

Sekretaris 

 Meja dan Kursi Kerja Sekretaris: 1.5 x 1.5 x 2= 
4.50 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.2 x 2= 1.2 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 4= 1 

 Sofa Tunggu: 0.8 x 1.8 x 1 = 1.44 
Kepala Pelatihan 

 Meja dan Kursi Kerja Kepala Pelatihan: 1.5 x 1.5 
x 1= 2.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 1= 0.75 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Sofa Tunggu: 0.8 x 1.8 x 1 = 1.44 

 Coffee Table: 0.6 x 0.8 x 1 = 0.48 
Total: 13.56 

136 32.00 32.00 
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45. 
Ruang 

Bendahara 

1 4 

 Meja dan Kursi Bendahara Pelatihan: 1.4 x 1.5 x 
2= 4.2 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 1= 0.75 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Total: 5.45 

120 11.99 11.99 

 

 

46 
Ruang staff 

divisi pelatihan 
1 10 

 Meja dan Kursi Kerja Koordinator: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

66 32.13 ≈ 32 32.13 ≈ 32 
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desain 
furniture 

 Meja dan Kursi Kerja Staff Uji Kompetensi: 1.4 
x.1.4 x 1= 1.96 

 Meja dan Kursi Kerja Staff Sertifikasi: 1.4 x 1.4 x 
1= 1.96 

 Meja dan Kursi Kerja Staff: 1.4 x 1.4 x 5= 9.8 

 Loker Staff (kapasitas 8 orang): 0.4 x 0.4 x 4= 
0.64 

 Lemari dokumen: 0.5 x 1.5 x 3= 2.25 

 Total: 19.36 

   

47. 

Ruang staff 
divisi pelatihan 

manufaktur  
furniture 

1 20 

 Meja dan Kursi Kerja Koordinator: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Meja dan Kursi Kerja Staff Uji Kompetensi: 1.4 
x.1.4 x 1= 1.96 

 Meja dan Kursi Kerja Staff Sertifikasi: 1.4 x 1.4 x 
1= 1.96 

 Meja dan Kursi Kerja Staff: 1.4 x 1.4 x 16 = 31.36 

 Loker Staff (kapasitas 18 orang): 0.4 x 0.4 x 9= 
1.44 

 Lemari dokumen: 0.5 x 1.5 x 5= 3.75 

 Total: 43.32 

60 69.31≈ 69 69.31 ≈ 69 
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48. 

Ruang staff 
divisi pelatihan 

manajemen 
dan 

operasional 

1 7 

 Meja dan Kursi Kerja Koordinator: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Meja dan Kursi Kerja Staff Uji Kompetensi: 1.4 
x.1.4 x 1= 1.96 

 Meja dan Kursi Kerja Staff Sertifikasi: 1.4 x 1.4 x 
1= 1.96 

 Meja dan Kursi Kerja Staff: 1.4 x 1.4 x 2 = 3.92 

 Loker Staff (kapasitas 6 orang): 0.4 x 0.4 x 3= 
0.48 

 Lemari dokumen: 0.5 x 1.5 x 2= 1.5 

 Total: 12.57 

67 20.99 ≈ 21 20.99 ≈ 21 
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49. 

Ruang staff 
divisi pelatihan 
implementasi 
industri kreatif 

pada 
pemasaran 

mebel 

1 8 

 Meja dan Kursi Kerja Koordinator: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Meja dan Kursi Kerja Staff Uji Kompetensi: 1.4 
x.1.4 x 1= 1.96 

 Meja dan Kursi Kerja Staff Sertifikasi: 1.4 x 1.4 x 
1= 1.96 

 Meja dan Kursi Kerja Staff: 1.4 x 1.4 x 3 = 5.88 

 Loker Staff (kapasitas 6 orang): 0.4 x 0.4 x 3= 
0.48  

 Lemari dokumen: 0.5 x 1.5 x 2= 1.5 

 Total: 14.53 

72 24.99 ≈ 25 24.99 ≈ 25 
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50. 

Ruang 
koordinator 

divisi hiburan 
dan retail – 
sekretaris - 
bendahara 

1 8 

Sekretaris - Bendahara 

 Meja dan Kursi Kerja Sekretaris: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Meja dan Kursi Kerja Bendahara: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.2 x 2= 1.2 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 4= 1 

 Sofa Tunggu: 0.8 x 1.8 x 1 = 1.44 
Koordinator Divisi Hiburan dan Retail 

 Meja dan Kursi Kerja Koordinator Divisi Hiburan 
dan Retail: 1.5 x 1.5 x 1= 2.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 1= 0.75 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Sofa Tunggu: 0.8 x 1.8 x 1 = 1.44 

 Coffee Table: 0.6 x 0.8 x 1 = 0.48 
Total: 13.56 

136 32.00 32.00 
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51. 

Ruang staff 
divisi hiburan 

dan retail 

1 6 

 Meja Kerja Staff Divisi Hiburan dan Retail: 1.4 x 
1.5 x 6= 12.6 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 2= 1.5 

 Loker Staff (kapasitas 6 orang): 0.4 x 0.4 x 3= 
0.48 

 Total: 14.58 

65 24.05 24.05 
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52. 

Ruang divisi 
fasilitas 

pelatihan  

1 

3  

 Meja dan Kursi Ketua Workshop: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.8 x 1= 0.9 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Total: 3.65 

147 9.01 9.01 

3 

 Meja dan Kursi Staff Sarana Prasarana 
Pelatihan: 1.5 x 1.5 x 1= 2.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.8 x 1= 0.9 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Total: 3.65 

147 9.01 9.01 

 
 

53. 

Ruang divisi 
fasilitas ruang 
usaha dan co-
working space 

1 8 

Sekretaris - Bendahara 

 Meja dan Kursi Kerja Sekretaris: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Meja dan Kursi Kerja Bendahara: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.2 x 2= 1.2 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 4= 1 

 Sofa Tunggu: 0.8 x 1.8 x 1 = 1.44 
Koordinator Divisi Ruang Usaha dan Co-Working 
Space 

136 32.00 32.00 
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 Meja dan Kursi Kerja Koordinator Divisi Hiburan 
dan Retail: 1.5 x 1.5 x 1= 2.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 1= 0.75 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Sofa Tunggu: 0.8 x 1.8 x 1 = 1.44 

 Coffee Table: 0.6 x 0.8 x 1 = 0.48 
Total: 13.56 

 
 

4 

Ruang Staff Divisi Ruang Usaha dan Co-Working 
Space 

 Meja Kerja Staff Divisi Ruang Usaha dan Co-
Working Space: 1.4 x 1.5 x 4= 8.4 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 2= 1.5 

 Loker Staff (kapasitas 6 orang): 0.4 x 0.4 x 3= 
0.48 

 Total: 10.38 

74 18.06 18.06 
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2 

Area Pemasaran Divisi Ruang Usaha dan Co-
Working Space 

 Meja Kerja Staff Divisi Ruang Usaha dan Co-
Working Space: 1.5 x 1.5 x 2= 4.5 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 2= 1.5 

 Total: 6.0 

67 10.02 10.02 
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54. 

Ruang divisi 
fasilitas 

showroom dan 
exhibition 

1 8 

Sekretaris - Bendahara 

 Meja dan Kursi Kerja Sekretaris: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Meja dan Kursi Kerja Bendahara: 1.5 x 1.5 x 1= 
2.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.2 x 2= 1.2 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 4= 1 

 Sofa Tunggu: 0.8 x 1.8 x 1 = 1.44 
Koordinator Divisi Showroom dan Exhibition 

 Meja dan Kursi Kerja Koordinator Divisi 
Showroom dan Exhibition: 1.5 x 1.5 x 1= 2.25 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 1= 0.75 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Sofa Tunggu: 0.8 x 1.8 x 1 = 1.44 

 Coffee Table: 0.6 x 0.8 x 1 = 0.48 
Total: 13.56 

136 32.00 32.00 

       

1 6 

 Meja Kerja Staff Divisi Hiburan dan Retail: 1.4 x 
1.5 x 6= 12.6 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 2= 1.5 

 Loker Staff (kapasitas 6 orang): 0.4 x 0.4 x 3= 
0.48 

65 24.05 24.05 
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 Total: 14.58 

       
 

1 2 
 Meja Kerja Staff Translator atau Penerjemah: 1.5 

x 1.5 x 2= 4.5 

 Total: 4.5 

78 8.01 8.01 
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55. 

Ruang divisi 
fasilitas 

asrama trainee 
atau trainer 

1 

4 

 Meja dan Kursi Kerja Pengelola Asrama: 1.4 x 
1.5 x 2= 4.2 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 1= 0.75 

 Kursi Tamu: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Total: 5.45 

120 11.99 11.99 

   
 

2 

 Kursi jaga: 0.8 x 1.6 x 1= 1.28 

 Meja kecil: 0.5 x 1.0 x 1= 0.5 

 Lemari: 0.6 x 1.2 = 0.72 

 Total: 2.5 

140 6.00 6.00 
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56. 
Ruang divisi 

security 

3 2 

Pos Satpam 

 Meja Kerja Satpam: 0.6 x 1.2 x 2= 1.44 

 Kursi: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Total: 1.94 

210 6.01 18.03 

5 

2 

Security Spot 

 Meja Kerja Satpam: 0.6 x 1.2 x 2= 1.44 

 Kursi: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Total: 1.94 

210 6.01 30.05 

 

         
 

1 1 

Ruang Head Security  

 Meja Kerja Satpam: 0.6 x 1.2 x 2= 1.44 

 Kursi: 0.5 x 0.5 x 2= 0.5 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 1 = 0.75 

 Total: 2.69 

179 7.50 7.50 
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1 

2 

Ruang CCTV  

 Meja dan Kursi Kerja Security CCTV: 1.4 x 1.5 x 
2 = 4.2 

 Lemari Dokumen: 0.5 x 1.5 x 1= 0.75 

 Total: 4.95 

143 12.02 12.02 

 

 

57. Lavatory Pria 8 10 

 Bilik Toilet: 1.0 x 1.5 x 3 = 4.5  

 Urinoir: 0.33 x 0.33 x 3= 0.33  

 Wastafel: 0.5 x 3.5= 1.75 

219 20.99 167.92 
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 Total = 6.58 m2 

 
 

58. 
Toilet / lavatory 

 Wanita 

8 9 

 Bilik Toilet: 1.0 x 1.5 x 5 = 7.5  

 Wastafel: 0.5 x 3.5= 1.75 

 Total = 9.25 

127 20.99 167.92 

 

 
 

59. 
Toilet /Lavatory 

Difabel 

8 1 

 Closet duduk difabel: 0.75 x 1.4 x 1= 1.05 

 Washtafel: 0.45 x 0.6 x 1 = 0.27 

 Total: 1.32  

203 4 32.0 
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60. 

Janitor dan 
Cleaning 

Service Room 
4 1 

 Lemari: 0.6 x 3 = 1,8 m2 

100 3.6 14.4 

61. Mushola 3 20 

 Sajadah: 0,6 x 20 = 12  

 Lemari: 0,48 x 1 = 0,48  

 Wudlu pria: 1,8 

 Wudlu wanita: 1,8 m2 

 Total: 16,08 m2 

50 24.12 72.36 

62. Ruang Trafo 1 -  4 x4 = 16.0 - 16 16 

63. Ruang Genset 2 -  5 m x 10 m = 50  - 50 100 

64. 
Ruang MDF 
dan PABX 

1 - 
 4x4 = 16 

 4.4 = 16 
- 32 32 

65. Ruang Pompa 1 -  4  x 8 = 32 - 32 32 

66. Ruang MEP 1 -  4 x 8 = 32 - 32 32 

67. Ruang HVAC 4 -  5 x 8 = 40 - 40 160 

68. Ruang STP  1 -  4 x 8 = 32  - 32 32 

69. 
Ruang Ground 

Water Tank 
1 - 

 4 x 8 = 32 
- 32 32 

70. 
Ruang Roof 

Tank 
1 - 

 4 x 8 = 32 
- 32 32 
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71. 

Ruang 
Kompresor 

Angin 

2 2 

 Rak Alat = 0.4 x 1 = 0.4 

 Box Panel = 0.18 x 1 = 0.18 

 Mesin Kompresor angin = 1.28 x 2 = 2.56 

 Total = 3.14 

100 6.28 12.6 

72. 

Gudang 
penyimpanan 

dan 
maintenance 

peralatan 
workshop 

1  

 Meja Asah Manual = 0.9 x 1 = 0.9 

 Area Pengerjaan = 9 x 1 = 9 

 Meja Maintenance = 3.6 x 1 = 3.6 

 Kursi Kerja = 0.2 x 2 = 0.4 

 Box MDP = 0.18 x 1 = 0.18 

 Mesin Bor Vertikal = 0.9 x 3 = 2.7 

 Rak Contoh = 0.27 x 1 = 0.27 

 Rak Alat = 0.54 x 2 = 1.08 

 Rak Pisau = 0.72 x 2 = 1.44 

 Rak Bahan Jadi = 0.72 x 2 = 1.44 

 Meja Teknisi = 0.45 x 1 = 0.45 

 Kursi = 0.2 x 1 = 0.2 

 Mesin Kompresor angin =0.91v1 = 0.9 

 Wastafel = 0.4 x 2 = 0.8 

 Papan Pengumuman / Jadwal = 0.075 x 2 = 0.15 

 Meja Komputer = 0.5 x 1 = 0.5 

 Rak Dokumen = 0.4 x 1 = 0.4 

 Loker = 0.2 x 9 = 1.8 

 Papan Tulis = - 

 Mesin Asah / Gerinda (Pahat) = 0.45 x 4 = 1.8 

 Mesin Asah Kombinasi / CNC = 0.81 x 1 = 0.81 

 Mesin Asah Pisau Profil dan pisau Frais = 0.68 x 
1= 0.68 

 Mesin Asah Pisau ketam / Planer = 1.89 x 1 = 
1.89 

 Alat+Meja Giwar Pisau gergaji pita = 3.6 x 1 = 3.6 

 Mesin asah gergaji pita = 2.16 x 1 = 2.16 

 Mesin Rol Gergaji pita = 1.44 x 1 = 1.44 

 Mesin Penekuk Besi Plat= 0.54 x 1 = 0.54 

350 189 189 
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 Mesin Pemotong Besi Plat= 0.54 x 1 = 0.54 

 Mesin Las Gergaji Pita = 0.06 x 1 = 0.06 

 Mesin Asah Mata Bor = 0.36 x 1 = 0.36 

 Mesin Milling = 0.675 x 1 = 0.675 

 Mesin Bubut = 1.08 x 1 = 1.08 

 Total = 42 

73. Gudang mebel 1 2 

 Rak Alat = 0.4 x 2 = 0.8 

 Meja Komputer = 0.5 x 1 = 0.5 

 Kursi = 0.2 x 2 = 0.4 

 Rak Dokumen = 0.4 x 1 = 0.4 

 Area barang = 16 x 1 = 16 

 Ampalan = 1.44 x 15 = 21.6 

 Forklift = 6 x 1 = 6 

 Total = 43.57 

100 87.1 87.1 

74. 

Disaster 
Control 

Command 
Room / Ruang 
kondisi darurat 

2 125 

 Rak Barang = 0.9 x 2 = 1.8 

 Rak Dokumen = 0.4 x 1 = 0.4 

 Meja = 0.45 x 1 = 0.45 

 kursi = 0.2 x 1 = 0.2 

 Papan tulis = 0.036 x 1 = 0.036  

 Wastafel = 0.4 x 2 = 0.8 

 Orang = 0.6 x 0.8 x 125 = 60 

 Total = 63.68  

150 159.2 318.4 

75. 

Ruang mesin 
dust collector 

pusat 

1 
 

2 

 Rak Barang = 0.9 x 4 = 3.6 

 Meja = 0.5 x 1 = 0.5 

 Kursi = 0.2 x 1 = 0.2 

 Rak alat tangan = 0.9 x 2 = 1.8 

 Rak dokumen = 0.4 x 1 = 0.4 

 Total = 22 

100 44 44 

76. 

Ruang mesin 
dust collector 

portable 
4 2  Mesin Dust Collector: 0.9 x 20 = 18 100 36 144 

77. 
Tempat 

pembuangan 
1 
 

6  Bak Sampah: 2,16 x 3 = 6.48 100 12.96 12.96 
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bak sampah 
pusat 

TOTAL  10.054,82  

 

Luas Total Bangunan 

Tabel 3.  12 – Perhitungan Luas Bangunan 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

Fasilitas Luas 

Fasilitas Utama 3.056,67 m2 

Fasilitas Penunjang 5.550,97 m2 

Fasilitas Pengelola 702.12 m2 

Fasilitas Servis 745.06 m2 

Total 10.054,82 m2 

Sirkulas (30%) 3.016.47 m2 

Luas Total Bangunan 13.071,29 m2 
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Studi Luas Lahan Parkir  

 Pengelola  

o Jumlah Pengelola 199 orang per hari, diasumsikan kendaraan yang parkir 

menetap 80% baik mobil, motor maupun kendaraan umum. 

o Mobil (20%)  : 39 orang x (80%) = 31 mobil 

o Motor (50%)  : 100 orang x (80%) = 80 motor 

o Kendaraan Umum (30%) : 60 orang x (80%) = 48 kendaraan umum 

 Pengunjung 

o Jumlah Pengunjung 250 orang per hari, diasumsikan kendaraan parkir 

menetap merupakan 80% untuk motor, 50% untuk kendaraan umum, 20 % 

untuk bus.  

o Mobil (40%)    : 100 orang 

 2 penumpang (60%)  : 60 orang : 2 = 30 mobil  

 4 penumpang (40%)  : 40 orang : 4 = 10 mobil 

 Total mobil   : 40 mobil 

o Motor (40%)    : 100 orang x (80%) = 80 motor  

o Kendaraan umum (15%)  : 38 x (50%)  = 19 kendaraan umum 

o Bus pariwisata (5%)  : 13 x (20%) = 3 bus  

 Peserta Pelatihan  

o Jumlah Peserta 240 orang per hari (maksimal), dengan asumsi kendaraan 

parkir menetap 80% untuk sepeda motor, 50% untuk kendaraan umum dan 

20% untuk bus.  

o Mobil (30%)    : 72 orang 

 2 penumpang (50%)  : 36 orang: 2 = 18 mobil 

 4 penumpang (50%)  : 36 mobil: 4 = 9 mobil 
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 Total mobil   : 27 mobil 

o Motor (40%)    : 96 orang x (80%)  = 77 motor  

o Kendaraan umum (25%)  : 60 x (50%)  = 30 kendaraan umum 

o Bus pariwisata (5%)  : 12 x (20%)  = 3 bus  

 Penyewa Ruang Usaha dan Co-Working Space 

o Jumlah Peserta 200 orang per hari (maksimal), dengan asumsi kendaraan 

parkir menetap 80% untuk sepeda motor, 50% untuk kendaraan umum dan 

20% untuk bus.  

o Mobil (30%)    : 60 orang 

 2 penumpang (50%)  : 30 orang: 2 = 15 mobil 

 4 penumpang (50%)  : 30 mobil: 4 = 8 mobil 

 Total mobil   : 23 mobil 

o Motor (40%)    : 80 orang x (80%)  = 64 motor  

o Kendaraan umum (25%)  : 50 x (50%)  = 25 kendaraan umum 

o Bus pariwisata (5%)  : 10 x (20%)  = 2 bus  

 

 Total  : 

o Mobil (NAD) (121 x 10 m2)    : 1.210 m2  

o Motor (NAD) (301 x 2.2 m2)    : 662.2 m2  

o Kendaraan Umum (NAD) (92 x 10 m2)   : 920 m2  

o Bus (NAD) (8 x 30 m2)     : 240 m2 

o Total Luas (m2)     : 3.032,2 m2 

 Total Luas Lahan Parkir 

o Total Asumsi 50%     : 1.516,1 m2 

o Sirkulasi (150%)     : 2.274,15 m2 
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o Total: 1.516,1 + 2.274,15 = 3.789.5 m2 

3.1.5. Studi Citra Arsitektural 

Citra arsitektural pada bangunan “Pusat Pelatihan Pembuatan dan 

Pemasaran Industri Mebel Kreatif Terintegrasi di Semarang” ini harus bisa 

mewakili fungsinya sebagai tempat edukasi atau pendidikan penunjang bagi 

masyarakat Jawa Tengah di bidang manufaktur maupun desain furniture yang 

diintegrasikan dengan industri kreatif. Secara arsitektural, pencitraan tersebut 

harus mewadahi aspek fungsional maupun citra visual pada bangunan baik 

secara eksterior maupun interior.  

Secara fungsional didukung melalui penataan sirkulasi dan kebutuhan 

ruang yang sesuai untuk mendukung fungsi ruang secara optimal, terutama 

pada workshop pelatihan yang memiliki berbagai jenis mesin dan kebutuhan 

sirkulasi khusus untuk pergerakan para peserta pelatihan dalam aktivitas 

manufaktur furniture. Sementara secara visual, harus menunjukkan bahwa 

bangunan mewadahi pelatihan perkayuan sekaligus menjadi wadah bagi 

industri kreatif yang diwujudkan melalui bentuk bangunan, penataan façade 

bangunan, hingga pemilihan material maupun teknologi yang mewakili sisi 

kreatif sesuai dengan karakter industri kreatif itu.  

Hal – hal tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan citra 

arsitektural pada bangunan pusat pelatihan ini merupakan: 

o Menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami terutama di area 

workshop manufaktur furniture yang didukung melalui desain berkelanjutan 

atau sustainable design.  

o Penataan ruang dan hubungan sirkulasi ruang yang tepat dan efektif 

berdasarkan pola kegiatan (based on process oriented) untuk mendukung 
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proses berjalannya kegiatan yang efisien dan tertata terutama di area 

workshop dan pelatihan. 

o Kebutuhan ruang dan sirkulasi dan kebutuhan ruang yang cukup terutama 

untuk area yang memiliki kebutuhan perabot besar dan sirkulasi yang besar. 

Terutama di area workshop yang memiliki banyak mesin dan kebutuhan 

sirkulasi untuk membawa kayu, membawa perabot, menggergaji, mengetam, 

mengebor, dan sebagainya tanpa mengganggu aktivitas antar pelaku.  

o Suasana interior pada bangunan yang mendukung sisi kreatif pada arsitektur 

rekreatif untuk menstimulasi ide secara visual sehingga mendukung fungsi 

bangunan sebagai pelatihan dan wadah industri kreatif.  

o Menerapkan langgam maupun style yang sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan bangunan pelatihan sekaligus wadah industri kreatif ini.  

o Penataan akustik dan pengendalian kebisingan yang tepat terutama pada 

area- area workshop, pelatihan dan ruang kerja yang menimbulkan 

kebisingan maupun membutuhkan ketenangan atau kestabilan akustik. 

o Pengaturan pencahayaan dan penghawaan yang cukup dan kondusif bagi 

fasilitas – fasilitas pada bangunan, terutama pada bagian area yang memiliki 

tingkat aktivitas cukup tinggi atau sering seperti ruang kerja maupun ruang 

usaha. Sementara penerapan pencahayaan khusus pada area – area yang 

membutuhkan kesan atau suasana tertentu seperti area exhibition area, 

showroom, dan sebagainya.  

o Pemilihan material, detail dan estetika yang sesuai dengan fungsi dan 

persyaratan bangunan sekaligus sesuai dengan tema desain bangunan yang 

dipilih. 
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o Menciptakan suatu desain bangunan yang tidak hanya fungsional, namun 

juga aman bagi para pengguna fasilitas, terutama bahaya kecelakaan 

maupun limbah terutama pada area workshop.  

o Penataan landscaping yang sesuai antara bangunan dengan struktur, 

kebutuhan lahan, kondisi site dan lingkungan sekitar. 

3.2. Analisis Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur 

Bangunan pada pusat pelatihan ini diperkirakan memiliki jumlah lantai 

berkisar antara 1 – 4 lantai dengan beberapa massa bangunan. Di dalam projek 

ini, ada beberapa pemikiran yang perlu menjadi pertimbangan dalam pemilihan 

struktur yang akan digunakan, yakni: 

o Pemilihan struktur harus sinkron dengan jenis tanah pada site yang dipilih 

sekaligus tipe atau jenis bangunan yang dibangun. Pemilihan struktur harus 

cukup kuat untuk menahan beban pribadi, beban mati dan beban lateral yang 

berasal dari angin, gempa maupun dapat bisa mengantisipasi bencana alam.  

o Pemilihan struktur harus sinkron dengan fungsi fasilitas pada bangunan 

terutama terhadap organisasi, fleksibilitas ruang dan tingginya privasi ruang. 

o Pemilihan material harus memiliki kekuatan dan durabilitas material yang 

tinggi. Selain itu jenis material yang aman sekaligus mudah untuk dirawat 

atau maintenance juga menjadi salah satu pertimbangan pemilihan material 

untuk menekan biaya perawatan dan perbaikan. 

o Secara arsitektural, struktur yang dipertimbangkan merupakan struktur yang 

mendukung bangunan merupakan bangunan low-rise building dan bangunan 

bentang lebar.  
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Menurut Heinz Frick dalam bukunya “Membangun dan Menghuni 

Rumah di Lerengan”, terdapat 3 jenis macam struktur berdasarkan hubungan 

elemen bangunan penerima beban (pondasi, kolom, plat lantai dan atap 

sebagai bagian struktur gedung) dan elemen bangunan yang tidak menerima 

beban (dinding tirai, pintu dan jendela sebagai dinding pemisah ruang ) yaitu: 

(lihat tabel 3.12)  

 
 

Tabel 3.  13 – Jenis – Jenis Struktur Utama 
Sumber: Seri Pengetahuan Lingkungan –Manusia - Bangunan 2 -Membangun 

dan Menghuni Rumah di Lerengan, 2003:34 

No. 
Jenis 

Struktur 
Keterangan Ilustrasi 

1. 
Struktur 

Rangka 

Struktur di mana struktur 

bersifat ruang terbuka di 

mana kolom dengan 

posisi grid tertentu 

sebagai penerima beban 

utama.  

 

Gambar 3. 10 - Struktur 

Rangka 

Sumber: Membangun dan 

Menghuni Rumah di Lerengan 

(Heinz Frick, 2003:34) 

Kelebihan: 

 Tingkat fleksibilitas 

ruang tinggi 

 Pengerjaan struktur 

membutuhkan waktu 

yang lebih cepat 

daripada sistem 

struktur yang lain 

 Biaya pengerjaan 

cenderung lebih murah 

daripada jenis struktur 

lainnya. 

Kelemahan: 

 Lebih cocok untuk menahan 

beban horizontal dan kurang 

cocok dalam menahan beban 

lateral penyebab gempa. 
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2. 
Struktur 

Masif 

Struktur di mana struktur 

bersifat ruang tertutup di 

mana semua beban 

diterima oleh dinding 

massif. 
 

Gambar 3. 11 – Struktur Masif 

Sumber: Membangun dan 

Menghuni Rumah di Lerengan 

(Heinz Frick, 2003:34) 

Kelebihan: 

 Cocok untuk menahan 

beban lateral 

penyebab gempa. 

 Sifat struktur lebih rigid 

atau kaku di 

bandingkan jenis 

struktur lainnya.  

Kelemahan: 

 Karena bersifat masif, maka 

pemberian bukaan memiliki 

batasan tertentu. 

 Biaya pelaksanaan 

cenderung lebih mahal dan 

waktu pengerjaan yang 

dibutuhkan cenderung lama.  

3. 

Struktur 

Plat 

Dinding 

Sejajar 

Struktur di mana struktur 

bersifat semi- tertutup di 

mana beberapa pelat 

dinding sejajan atau 

terpusat menjadi 

penerima beban utama.  

 

Gambar 3. 12 - Struktur Plat 

Dinding Sejajar 

Sumber: Membangun dan 

Menghuni Rumah di Lerengan 

(Heinz Frick, 2003:34) 

Kelebihan: 

 Fleksibilitas ruang 

sedang dan lebih 

bebas daripada 

struktur masif 

Kelemahan: 

 Kurang cocok dalam 

menahan beban lateral yang 

tegak lurus dengan bidang 

bangunan.  

 

Dari jenis struktur tersebut, bisa dijabarkan beberapa jenis elemen 

struktur yang dapat mendukung berdirinya struktur suatu bangunan yakni:  
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a) Pondasi 

Menurut Heinz Frick, pondasi merupakan bagian struktural yang 

menghubungkan antara tanah dan bangunan yang fungsinya mempertahankan 

stabilitas bangunan terhadap beban bangunan sendiri, beban berguna dan 

gaya – gaya eksternal terhadap gedung berupa gaya lateral seperti gaya 

gempa, beban angin dan sebagainya. Pondasi itu sendiri terbagi atas:35 

Tabel 3.  14 – Jenis – Jenis Pondasi 
Sumber: Seri Konstruksi Arsitektur 1- Sistem Bentuk Struktur Bangunan: 

Dasar – Dasar Konstruksi dalam Arsitektur Seri Kedua, 2007:128 

Jenis – Jenis Pondasi 

Pondasi yang memiliki bentuk batang 

seperti paku bumi atau tiang pancang 

(vertikal) atau pondasi lajur 

(horizontal)  

Pondasi yang memiliki bentuk plat 

seperti plat lantai, raft foundation atau 

pondasi rakit  

 

 

Gambar 3. 13 – Pondasi Batang 

Sumber: Seri Konstruksi Arsitektur -  
Sistem Bentuk Struktur Bangunan : 

Dasar – Dasar Konstruksi dalam 
Arsitektur  (Heinz Frick dan L.M.F. 

Purwanto , 2007:128) 

 

 

Gambar 3. 14 - Pondasi Pelat 

Sumber: Seri Konstruksi Arsitektur -  
Sistem Bentuk Struktur Bangunan : 

Dasar – Dasar Konstruksi dalam 
Arsitektur  (Heinz Frick dan L.M.F. 

Purwanto , 2007:128) 

Secara fenomenologis, pemilihan pondasi dapat digabungkan dengan 

organisasi ruang dan lingkungan alam terutama topografi site atau tapak yang 

dipilih:36 

                                                
35 Heinz Frick dan L.M.F. Purwanto, “Seri Konstruksi Arsitektur 1 – Sistem Bentuk Struktur Bangunan 
Seri Kedua”, (Yogyakarta: Kanisius, 2007: 128) 
36 Heinz Frick, “Seri Pengetahuan Lingkungan –Manusia - Bangunan 2 -Membangun dan Menghuni 
Rumah di Lerengan”, (Yogyakarta: Kanisius, 2003: 36) 
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Tabel 3.  15 – Pemilihan Pondasi berdasarkan Organisasi Ruang dan 
Topografi Lingkungan Alam  

Sumber: Seri Pengetahuan Lingkungan –Manusia – Bangunan 2 -

Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan, 2003:36 

 Tapak Bangunan Datar 
Tapak Bangunan di Lereng 

Gunung 

R
a
ta

 d
e

n
g

a
n

 T
a

n
a

h
 

 

 

Kritis terhadap kelembaban 

tanah, terutama di daerah 

berawa 

 

 
Gudang bawah tanah sebagai 

struktur penahan tanah yang 

menghindari kelembaban 

mengenai ruangan penghuni 

D
e
n

g
a

n
 P

e
n

in
g

g
ia

n
 T

a
n

a
h

 

 
Dengan urugan tanah, kritis 

terhadap meningkatnya 

kelembaban tanah 

 

 
Timbunan tanah pada lereng 

gunung meningkatkan resiko 

longsor dan menciptakan dasar 

yang berbeda pada pondasi 

rumah  

P
a

n
g

g
u

n
g

 d
i 

A
ta

s
 T

ia
n

g
 

 
Rumah panggung dengan 

pondasi setempat baik 

dangkal maupun dalam  

 

 
1) Rumah panggung dengan 

struktur penahan tanah (retaining 

wall) pada lerengan  

2) Rumah dengan plat dinding 

sejajar dan pondasi menyerupai 

tangga  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pondasi, terutama untuk 

dataran rendah yang rata membutuhkan pondasi yang dapat merespon 

kelembaban. Pada projek ini, lokasi site berada di Kecamatan Semarang Utara 
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di mana lokasi site berada di dataran rendah. Setelah melakukan wawancara 

dengan Laboratorium Mekanika Tanah Unika Soegijapranata, diketahui jenis 

tanah pada site terpilih merupakan tanah endapan atau alluvial yang bersifat 

lumpur dengan kedalaman tanah keras mencapai 60 meter, sehingga 

diperlukan perbaikan tanah atau urugan tanah setinggi 2 – 3 meter sebelum 

dibangun. Kondisi air tanah pada lokasi site cukup tinggi karena lokasinya yang 

berdekatan dengan daerah perairan. Melalui kondisi ini diperoleh rekomendasi 

pondasi bagi bangunan berlantai 1 – 4 lantai dan bentang lebar dengan beban 

berat berupa: 

Tabel 3.  16 – Tabel Jenis Pondasi yang Direkomendasikan 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

No. Jenis Pondasi Kelebihan Kelemahan 

1. 

Pondasi Lajur 

Beton 

Bertulang 

- Ekonomis dari segi 

biaya transportasi 

material dan harga 

satuan. 

- Kekuatan pondasi 

dapat diatur dengan 

manipulasi kualitas 

beton cor dan 

dimensi tulangan 

besi yang 

dibutuhkan 

sehingga lebih 

fleksibel. 

- Penerapan pada 

lahan dengan 

keadaan kontur 

apapun 

- Galian untuk pondasi 

harus mencapai pada 

level tanah keras.  

- Beban maksimal 

hanya mencapai 3 

level lantai.  
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Ilustrasi: 

 
Gambar 3. 15 - Pondasi Lajur Beton Bertulang 

Sumber: 
http://www.civilology.com/types-of-foundation/ 

2. 
Pondasi Lajur 

Batu Belah 

- Material bersifat 

ramah lingkungan 

karena berasal dari 

alam dan tidak 

terbuat dari bahan 

kimiawi.  

- Sangat ekonomis 

dari segi biaya 

transportasi 

material, harga 

satuan, dan biaya 

pemasangan.  

- Pondasi sudah 

dikenal secara 

umum, banyak 

pekerja yang 

mampu dalam 

pengerjaan pondasi 

- Penerapan hanya 

pada lahan dengan 

kontur landai yakni 

dengan kemiringan 

0% - 4%.  

- Penerapan harus 

mencapai pada tanah 

keras.  

- Material pondasi 

heterogen. 

- Beban maksimal 

hanya 2 level lantai.  

Ilustrasi 

 
Gambar 3. 16 – Pondasi Batu Belah 
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Sumber: http://www.hdesignideas.com/, 2018 

3. 

Pondasi Mat / 

Raft 

Foundation 

atau Pondasi 

Rakit 

- Penyaluran beban 

merata, mengikuti 

luas penampang 

pada plat beton. 

- Pembuatan 

memakan waktu 

lama karena proses 

yang panjang, 

penggalian 

- Dapat mengatasi 

penurunan muka 

tanah 

- Biaya pembuatan 

terhitung mahal, 

karena membutuhkan 

banyak cor beton dan 

tulangan dalam 

pembuatan. 

Ilustrasi 

 
Gambar 3. 17 – Pondasi Rakit atau Mat/ Raft Foundation 

Sumber: http://www.civilology.com/, 2018 
 

4.  Pondasi Tiang  

Pancang / Pile 

Foundation 

- Dibuat dengan 

sistem fabrikasi  

- Mutu Terjamin 

- Pemasangan 

mencapai daya 

dukung tanah yang 

paling keras 

- Daya dukung tidak 

hanya pada ujung 

tiang, namun juga 

bekerja pada luas 

permukaan tiang 

(friction) 

- Untuk proyek yang 

berada di gang 

sempit, pengerjaan 

sulit karena faktor 

transportasi material.  

- Alat pemasangan 

memiliki ukuran besar, 

membutuhkan ruang 

luas.   

- Proses pembangunan 

menimbulkan getaran. 
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- Panjangnya tiang 

dapat mencapai >12 

m 

- Biaya relatif murah 

dibanding dengan 

pondasi sumuran 

 
Gambar 3. 18 – Pile Foundation atau Pondasi Tiang 

Pancang 
Sumber: http://www.civilengineeringx.com/, 2018 

5. Dinding 

Penahan 

(Retaining 

Wall) sebagai 

Pondasi 

Tepian 

- Kekuatan retaining 

wall dapat diatur 

dengan manipulasi 

ketebalan retaining 

wall.  

- Dapat digunakan 

pada lahan 

berkontur 

- Kontruksi sangat 

umum dipakai di 

Indonesia sehingga 

mampu dikerjakan 

oleh berbagai 

pekerja.  

- Kurang cocok untuk 

menahan beban masif 

vertikal 

- Mahal dari segi biaya 

transportasi harga 

satuan material dan 

pengerjaan galian. 

- Memerlukan 

perlakuan khusus 

untuk mengantisipasi 

kemampuan daya 

penyerapan air tanah 

- Galian harus 

mencapai tanah keras 

 
Gambar 3. 19 – Macam – Macam Dinding Penahan atau 

Retaining Wall 
Sumber: https://www.geostru.eu/retaining-walls-global-

stability/, 2018 
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b) Plat Lantai 

Tabel 3.  17 – Tabel Jenis Plat Lantai yang Direkomendasikan 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

No. 
Jenis Plat 

Lantai 
Kelebihan Kelemahan 

1. 

Plat Lantai 

dan Balok 

Beton 

Bertulang 2 

Arah – Two 

Way Slab 

- Lebih rigid, fleksibel 

dan cocok diterapkan 

pada bentuk 

bervariasi. 

Persebaran gaya dan 

tekanan ke dua arah 

- Kekuatan baik plat 

lantai, balok dan 

kolom mampu 

dimanipulasi sesuai 

kebutuhan dengan 

ukuran tulangan dan 

perbandingan 

campuran semen, 

pasir dan air 

- Merupakan jenis plat 

lantai yang umum 

sehingga sudah 

banyak yang tahu 

cara pengerjaannya. 

- Plat lantai cenderung 

tipis daripada plat 

lantai satu arah dan 

tulangan lebih 

sederhana daripada 

plat lantai seperti 

waffle slab sehingga 

biaya lebih ekonomis. 

- Perlu adanya 

perhitungan struktur 

mengenai kebutuhan 

dimensi plat lantai, 

balok dan kolom 

beserta tulangannya, 

terutama untuk 

manipulasi struktur 

- Meskipun bisa 

digunakan di 

bangunan bertingkat 

tinggi, namun 

ketebalan plat dan 

balok akan 

membutuhkan ruang 

yang lebih banyak 

daripada plat lantai 

lain seperti plat lantai 

satu arah, sehingga 

kebutuhan tinggi floor 

to floor cukup besar  

- Agar pengerjaan 

efisien membutuhkan 

mixer 

- Butuh kolom 

penopang di jarak 

tertentu 
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Ilustrasi: 

 
Gambar 3. 20 – Two Way Slab atau Pelat Dua Arah 

Sumber: http://www.dailycivil.com/, 2018 

 

c) Struktur Atap 

Tabel 3.  18 – Tabel Jenis Struktur Atap yang Direkomendasikn 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

No. 
Jenis Struktur 

Atap  
Kelebihan Kelemahan 

1. Struktur 

Rangka Atap 

Portal 

(Engsel) 

- Cocok diterapkan 

pada bangunan 

workshop.  

- Karena menjadi satu 

kesatuan sehingga 

penggunaan kolom 

hampir tidak 

diperlukan, kecuali 

kolom praktis 

- Ucntuk rangka atap 

portal/engsel dua 

ruas lebar bentang 

dapat mencapai 10 -

25 m dengan jarak 

tumpuan 3-5 m 

(kemiringan <20o) 

- Untuk rangka atap 

portal/ engsel tiga 

ruas dapat mencapai 

15-30 m dengan jarak 

tumpuan 3-5 m 

(kemiringan bebas) 

- Sistem konstruksi 

memiliki jenis yang 

agak rumit sehingga 

tidak semua tukang 

mengetahui cara 

pengerjaannya. 

- Butuh perhitungan 

struktur khusus oleh 

ahli sipil untuk 

menentukan dimensi 

material, kemiringan 

dan jarak komponen 

rangka. 

- Lebih besarnya 

kebutuhan volume 

bahan 

Ilustrasi 
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Gambar 3. 21 - Struktur Rangka Atap Portal/ Engsel Dua 

Ruas dan Tiga Ruas 
Sumber: http://konstruksi212.blogspot.co.id/, 2018 

2.  Struktur Atap – 

Dak Beton 

- Pengerjaan mudah 

dan umum dipakai 

sehingga banyak 

tukang yang sudah 

tahu pengerjaannya.  

- Permukaan yang 

relatif landai – datar 

dapat dimanfaatkan. 

- Biaya maintenance 

lebih ekonomis dan 

mudah 

- Tidak mudah rusak, 

tahan cuaca, dan 

kuat 

- Jika terjadi kesalahan 

konstruksi dapat 

menyebabkan 

kebocoran dan 

rembesan air.  

- Karena relatif landai 

atau datar, butuh 

penyelesaian 

genangan dan 

pengaliran air hujan. 

- Kurang cocok untuk 

daerah tropis 

Ilustrasi 

 
Gambar 3. 22 – Dak Beton 

Sumber: https://www.everything-about-
concrete.com/concrete-slab-cost.html; 2018 

3.   Struktur 

Rangka Atap 

- Cocok untuk 

diterapkan pada 

bangunan bentang 

- Perlunya 

pertimbangan 

maintenance 
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Gergaji (Atap 

Shed) 

lebar seperti 

workshop 

- Dapat mendukung 

penghawaan alami 

dan pencahayaan 

alami terutama 

melalui skylight 

- Menciptakan estetika 

pada bangunan 

karena adanya 

repetisi garis lurus 

dan miring. 

terutama untuk 

penyelesaian aliran 

air hujan pada atap 

- Perlu adanya 

penyaring untuk 

mencegah masuknya 

serangga ke dalam 

bangunan. 

Ilustrasi: 

 
Gambar 3. 23 – Atap Gergaji 
Sumber: https://i.pinimg.com/ 

 

4. Struktur 

Rangka Atap 

Space Frame 

- Bentuk fleksibel, 

dapat digunakan 

dengan bentuk yang 

bervariasi 

- Rigid, ringan, dan 

kuat terhadap gempa 

- Cocok terhadap 

bangunan bentang 

lebar dan tidak 

memerlukan kolom 

struktur di berbagai 

titik kecuali pada 

tumpuan 

- Pengerjaan cukup 

rumit, butuh bantuan 

ahli sipil untuk 

menentukan jenis 

material, dimensi dan 

jarak material pada 

rangka space frame. 

- Biaya kurang 

ekonomis karena 

biaya pembuatan 

material dan ahli 

cukup mahal 

- Belum umum dipakai 

sehingga cara 

pengerjaan tidak 

diketahui banyak 

tukang 

Ilustrasi 



  

247 
 

 

 

Gambar 3. 24 – Struktur Space Frame 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

  

 

3.2.2. Studi Sistem Enclosure 

Sistem enclosure dapat dikategorikan menjadi beberapa yaitu: 

a) Penutup Lantai 

Tabel 3.  19 – Tabel Sistem Enclosure : Penutup Lantai 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

No. 
Jenis Penutup 

Lantai  
Kelebihan Kelemahan 

1. Keramik 

- Heat resistant atau 

tahan panas 

- Biaya ekonomis 

- Pemasangan sudah 

sering dipakai 

sehingga tukang 

banyak yang sudah 

tahu cara 

pengerjaannya 

- Mudah pengerjaan 

dan pemotongannya 

- Memiliki warna dan 

tekstur yang variatif 

- Mudah pecah jika 

pemasangan tidak 

sesuai prosedur 

seperti perendaman 

atau campuran nat 

- Perlu perhatian 

mengenai 

sambungan nat 

Ilustrasi 



  

248 
 

 

Gambar 3. 25 – Lantai Keramik 
Sumber: https://kezcreative.com/, 2018 

2. 

Lantai Beton 

(Floor 

Hardener) 

- Cocok untuk 

lingkungan lembab 

karena daya 

penyerapan air 

rendah 

- Fleksibel dalam 

pembentukan sesuai 

kebutuhan 

- Pengerjaan sering 

dipakai sehingga 

tukang banyak yang 

sudah tahu cara 

pengerjaannya 

- Tahan terhadap 

tekanan dan beban 

berat sehingga cocok 

untuk workshop 

mesin berat 

- Biaya kurang 

ekonomis (cenderung 

mahal) 

- Pengerjaan 

membutuhkan mixer 

untuk efisiensi kerja 

sehingga menambah 

biaya sewa mixer 

(biaya pengerjaan) 

Ilustrasi 

 

Gambar 3. 26 – Floor Hardener atau Lantai Beton 
Sumber: https://www.weber.co.id/, 2018 

3. Lantai Parquet 

- Memberi kesan alami  

- Finishing warna tidak 

diperlukan kecuali 

dibutuhkan  

- Mudah direnovasi 

atau penggantian bila 

terjadi kerusakan.   

- Pemasangan harus 

teliti karena 

pergeseran atau 

perbedaan ketinggian 

bisa terlihat jelas 

- Rentan dimakan 

rayap 
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- Membutuhkan 

penanganan khusus 

seperti pelapisan anti 

gesek dan pengawet. 

Ilustrasi 

 
Gambar 3. 27 – Parquet Flooring 

Sumber: https://woodflooringsupplies.co.uk/, 2018 

4. 
Ecotile 

Flooring 

- Pemasangan 

fleksibel dan dapat 

diposisikan di 

berbagai jenis 

permukaan 

- Mengurangi tingkat 

bahaya pada 

workshop 

- Pemasangan rapi dan 

tanpa menggunakan 

bahan perekat, 

screed, dll. 

Maintenance mudah. 

- Tahan panas, anti 

debu dan bebas 

noda.  

- Untuk orang awam 

membutuhkan ahli 

pemasangan khusus 

ecotile  

- Biaya kurang 

ekonomis 

Ilustrasi 

 

Gambar 3. 28 - Ecotile Flooring 
Sumber: http://fromgentogen.us/, 2018 
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5. Karpet 

- Heat resistant atau 

tahan panas 

- Memberi kesan 

elegant 

- Pemasangan mudah 

dan sambungan tidak 

terllihat 

- Biaya kurang 

ekonomis karena 

cukup mahal 

- Rentan terbakar dan 

terkoyak 

- Sangat mudah 

menyerap cairan 

sehingga terkadang 

sulit dibersihkan 

Ilustrasi 

 

Gambar 3. 29- Karpet 
Sumber: https://isibangunan.com/, 2018 

6. Batu Alam  

- Memberi kesan alami 

- Maintenance mudah 

dan tidak 

membutuhkan 

perawatan khusus 

- Pemasangan sudah 

sering dipakai 

sehingga tukang 

banyak yang sudah 

tahu cara 

pengerjaannya 

- Tekstur dan warna 

variatif 

- Tahan terhadap 

panas dan suatu 

Isolator panas yang 

baik sehingga mampu 

membuat ruangan 

didalamnya tetap 

sejuk pada siang hari 

dan hangat di malam 

hari 

- Batu alam dengan 

dimensi tertentu 

mudah pecah 

- Biaya tergolong 

kurang ekonomis dan 

cukup mahal 

- Rentan berlumut dan 

menyerap air 

- Dalam pembentukan 

dan pemotongan 

membutuhkan mesin 

khusus.  

 

Ilustrasi 
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Gambar 3. 30 - Lantai Batu Alam 
Sumber: 

https://www.homeimprovementpages.com.au, 2018 

b) Dinding 

Tabel 3.  20 – Tabel Sistem Enclosure – Dinding 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

No. Jenis Dinding  Kelebihan Kelemahan 

1. 
Dinding Batu 

Bata  

- Tahan api 

- Biaya pemasangan 

dan material 

ekonomis dan mudah 

didapat 

- Memiliki durabilitas 

yang tinggi dan 

maintenance mudah 

- Mampu menahan 

gaya tekan ringan 

- Kurang tahan 

terhadap kelembaban 

dan cuaca ekstrim 

terutama bata ekspos 

- Dapat terjadi retak 

rambut dan tarikan 

jika pengerjaan 

kurang tepat 

- Proses pengerjaan 

harus bertahap dan 

cukup lama 

Ilustrasi 

 
Gambar 3. 31 - Dinding Batu Bata 

Sumber: https://cdn.pixabay.com/, 2018 

2. 
Partisi 

Kalsiboard 

- Meskipun pada 

perubahan suhu 

namun tahan 

terhadap muai susut 

- Tidak mampu 

meredam suara 

- Hanya berfungsi 

sebagai dinding 

partisi dan tidak kuat 
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- Secara nilai material 

dan pemasangan 

cukup ekonomis 

- Durabilitas tinggi dan 

maintenance mudah  

menahan beban 

structural dan lateral 

- Tidak tahan terhadap 

api 

Ilustrasi 

 
Gambar 3. 32 - Partisi Kalsiboard 
Sumber: http://www.rumahku.com/ 

3. Partisi Kaca 

- Pemasangan dan 

maintenance cepat 

dan mudah. 

- Tahan terhadap 

panas, dingin dan 

perubahan suhu 

- Transparan dan 

mampu meneruskan 

cahaya sehingga 

cocok untuk 

bangunan bermassa 

gemuk.  

- Jika mengalami 

tekanan dan beban 

berat dapat pecah 

- Harga material relatif 

mahal 

- Hanya sebagai 

dinding pengisi dan 

tidak mampu 

menahan beban 

struktural dan lateral.  

Ilustrasi 

 

Gambar 3. 33 – Partisi Kaca 
Sumber: http://www.trideko.com/, 2018 

4. Kayu 

-  Memberi kesan alami - Tidak tahan terhadap 

api dan kelembaban 

berlebih / air 
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- Finishing warna tidak 

diperlukan kecuali 

dibutuhkan  

- Pemasangan sudah 

sering dipakai 

sehingga tukang 

banyak yang sudah 

tahu cara 

pengerjaannya 

- Jika terjadi 

kerusakan, dapat 

diganti dan material 

mudah diperoleh 

- Variasi tekstur dan 

warna beragam 

tergantung pilihan 

kayu 

- Harga material 

tergolong cukup 

mahal 

- Rentan dimakan 

rayap 

- Membutuhkan 

penanganan khusus 

seperti pelapisan anti 

gesek dan pengawet 

Ilustrasi 

 

Gambar 3. 34 - Dinding Kayu 
Sumber: https://rumahkecilminimalis.com/, 2018 

5. Beton  

- Kekuatan struktural 

dapat diatur melalui 

campuran material 

(semen, pasir, kerikil) 

dan tulangan besi 

- Cocok untuk area 

lembab karena daya 

serap air rendah 

- Pengerjaan sudah 

sering dipakai 

sehingga tukang 

banyak yang sudah 

tahu cara 

pengerjaannya 

- Biaya material dan 

pengerjaan 

cenderung mahal dan 

lama 

- Untuk efisiensi kerja 

memerlukan mixer 

sehingga menambah 

biaya pengerjaan 
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- Cocok untuk 

bangunan workshop 

karena kekuatannya 

Ilustrasi 

 

Gambar 3. 35 - Dinding Beton 
Sumber: https://www.houzz.it/, 2018 

6. Batu Alam  

- Memberi kesan alami 

- Maintenance mudah 

dan tidak 

membutuhkan 

perawatan khusus 

- Pemasangan sudah 

sering dipakai 

sehingga tukang 

banyak yang sudah 

tahu cara 

pengerjaannya 

- Tekstur dan warna 

variatif 

- Tahan terhadap 

panas dan suatu 

Isolator panas yang 

baik sehingga mampu 

membuat ruangan 

didalamnya tetap 

sejuk pada siang hari 

dan hangat di malam 

hari 

- Batu alam dengan 

jenis dan dimensi 

tertentu mudah pecah 

- Biaya tergolong 

kurang ekonomis dan 

cukup mahal 

- Rentan berlumut dan 

menyerap air 

- Dalam pembentukan 

dan pemotongan 

membutuhkan mesin 

khusus.  

 

Ilustrasi 
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Gambar 3. 36 - Dinding Batu Alam 
Sumber: https://www.indotrading.com/, 2018 

7. ACP 

- Memiliki bentuk, 

warna dan tekstur 

yang veriatif 

- Pemasangan mudah 

dan mudah dibentuk 

- Konstruksi dan 

material ringan 

sehingga tidak 

membebani 

bangunan secara 

berat 

- Tidak tahan terlalu 

lama/ nilai durabilitas 

rendah  

- Tidak mampu 

menahan beban 

struktural dan beban 

lateral seperti gempa 

dan angin 

- Harga kurang 

ekonomis 

 

  

  
Gambar 3. 37 - Dinding ACP 

Sumber: http://www.acplampung.com/ 

c) Plafond  

Tabel 3.  21 – Tabel Sistem Enclosure : Jenis Plafond 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

No. Jenis Plafond Kelebihan Kelemahan 

1. 
Plafond 

Gypsum  

- Pemasangan dan 

perawatan mudah  

- Mudah dibentuk dan 

dapat membentu 

drop ceiling 

- Tidak mudah terbakar 

- Anti dimakan rayap 

- Tidak tahan terhadap 

air 

- Benturan keras 

mampu merusak 

material 

- Harga kurang 

ekonomis  
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- Mampu diaplikasikan 

dengan berbagai 

jenis rangka 

- Tidak mampu 

meredam suara 

Ilustrasi 

 
Gambar 3. 38 - Plafond Gypsum 

Sumber: https://id.pinterest.com/,2018 

2. 
Plafond 

Kalsiboard 

- Biaya material dan 

pemasangan lebih 

ekonomis 

- Pemasangan mudah 

- Memiliki banyak 

model yang bervariasi  

- Membutuhkan 

keahlian khusus 

dalam pengerjaan 

- Tidak tahan air dan 

rentan terhadap 

kelembaban, 

sehingga dapat 

meninggalkan jejak 

noda pada 

permukaan yang 

terkena rembesan air. 

Ilustrasi 

 

Gambar 3. 39 – Plafond Kalsiboard 
Sumber: http://cekhargabahan.com/, 2018 

3. 
Papan Plafond 

PVC  

- Memiliki kesan estetis 

karena permukaan 

yang mengkilap 

- Tahan terhadap 

panas api dan 

rembesan air hujan 

- Anti dimakan rayap 

- Biaya material kurang 

ekonomis dan relatif 

mahal. 

- Pemasangan 

membutuhkan 

keahlian khusus.   
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- Mampu meredam 

suara 

- Finishing khusus 

tidak diperlukan 

setelah pemasangan 

-  Pengaplikasian 

dapat menggunakan 

berbagai jenis rangka 

Ilustrasi 

 
Gambar 3. 40 – Papan Plafond PVC 

Sumber: https://www.indiamart.com/ 

d) Penutup Atap  

Tabel 3.  22 – Tabel Sistem Enclosure : Penutup Atap 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

No. 
Jenis Penutup 

Atap 
Kelebihan Kelemahan 

1. Dak Beton 

- Sebagai penutup 

atap memiliki 

kekuatan struktural 

yang tinggi dan tidak 

mudah bocor 

- Fleksibel dan mudah 

dibentuk sesuai 

kebutuhan desain 

atau struktural 

- Dapat menjadi space 

baru untuk kegiatan 

lain misal roof garden 

- Kekuatan struktural 

dapat diatur melalui 

campuran material 

(semen, pasir, kerikil) 

dan tulangan besi 

- Biaya material dan 

pengerjaan 

cenderung mahal dan 

lama 

- Untuk efisiensi kerja 

memerlukan mixer 

sehingga menambah 

biaya pengerjaan 

- Waktu pengerjaan 

cukup lama karena 

harus dibuat di lokasi. 

- Pengerjaan 

membutuhkan 

keahlian khusus 

 

Ilustrasi 
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Gambar 3. 41 – Atap Dak Beton 

Sumber: http://www.connoisseurroofs.co.za/, 2018 
 

2. 
Atap Seng 

Galvalume 

- Biaya material dan 

pemasangan lebih 

ekonomis  

- Konstruksi dan 

material ringan 

sehingga 

pemasangan mudah 

dan cepat 

- Tidak mudah korosi 

jika difinishing 

Cocok untuk 

bangunan 

pergudangan. 

- Berisik jika hujan dan 

material mudah 

panas jika berada di 

bawah panas terik 

sehingga 

membutuhkan 

peredam suara dan 

panas 

- Karena ringan, tidak 

mampu menahan 

beban angin yang 

terlalu besar. 

Ilustrasi 

 

Gambar 3. 42 - Atap Seng Galvalum 
Sumber: http://littlecottageshop.over-blog.com/, 

2018 

3. 
Atap Genteng 

Beton  

- Tahan terhadap 

cuaca baik panas 

maupun hujan 

- Mampu menjadi 

isolator panas yang 

baik 

- Dapat pecah dan 

retak 

- Jika pemasangan 

kurang sempurna 

terutama interlocknya 

maka akan 
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- Dimensi cukup besar 

sehingga kebutuhan 

pemakaian lebih 

sedkut 

- Memiliki warna dan 

tekstur yang 

bervariasi 

menimbulkan 

kebocoran 

- Memiliki beban yang 

berat. 

Ilustrasi 

 

Gambar 3. 43 - Atap Genteng Beton 
Sumber: https://rumahlia.com/, 2018 

4. 
Atap 

Polycarbonate  

- Transparan dan 

mampu meneruskan 

cahaya dari atas ke 

dalam bangunan, 

namun memantulkan 

radiasi panas cahaya 

berlelbih 

- Ekologis karena 

dapat di recycle 

kembali 

- Ekonomis dari segi 

pemasangan 

- Tahan terhadap 

cuaca panas 

- Dapat terserang 

hama jamur dan sulit 

untuk dibersihkan dan 

menimbulkan bercak 

- Biaya material kurang 

ekonomis   

Ilustrasi 

 

Gambar 3. 44 - Atap Polycarbonate 
Sumber: http://www.roofrite.com.au/, 2018 
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3.2.3. Studi Sistem Utilitas 

a) Sistem Distribusi Air Bersih 

Sumber air bersih pada bangunan ini memiliki sumber utama dari PDAM 

Kota Semarang. Distribusi air bersih memanfaatkan pipa jaringan kota. Sumber 

tidak berasal dari sumur penyimpanan air, hal ini disebabkan karena tingginya 

muka air tanah yang berdekatan dengan wilayah laut. Sumur rendah tidak akan 

bermanfaat karena air tanah karena sudah terkontaminasi dengan air payau. 

Sementara pemanfaatan sumur dalam dapat berdampak pada lingkungan 

sekitar di mana dapat memicu penurunan muka tanah.   

Terdapat dua jenis penyaluran sistem air bersih pada bangunan yakni: 

 Sistem Up-Feed 

Sistem up – feed ini memiliki sistem dimana pendistribusian air bersih 

dari PDAM dan ditampung menuju ke tandon air bawah. Air kemudian dipompa 

untuk didistribusikan ke ruangan – ruangan. 

 Sistem Down-Feed 

Sistem distribusi air down-feed merupakan sistem dimana 

pendistribusian air bersih berasal dari air yang ditampung pada tandon atas 

memanfaatkan gaya gravitasi menuju ke area – area yang membutuhkan air 

bersih. Sistem pendistribusian air yang dipilih merupakan sistem kombinasi up-

feed dan down-feed.  
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Skema 3. 9 – Skema Distribusi Air Bersih 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

b) Sistem Pengolahan Limbah 

 Kategori Sistem Pengaliran Plumbing atau Pipa 

Sistem penyaluran limbah memiliki dua kategori berdasarkan sistem 

pengaliran plumbing atau pipa:  

a. One-Pipe System 

Jaringan air kotor yang mengalirkan air kotoran padat, air sabun, dan 

sebagairnya dialirkan dengan sebuah pipa vent stack atau terbuka pada 

ujungnya.   

b. Two- Pipe System 

Jaringan air kotor yang mengalirkan air kotoran padat, air sabun, dan 

sebagainya dialirkan dengan pipa yang berbeda – beda jenisnya. Air kotoran 

padat atau black water dibuang melalui soil pipe. Sementara air kotor selain air 

kotoran padat seperti air sabun atau grey water dibuang melalui water pipe.  

Sementara pembuangan limbah memiliki cara distribusi yang berbeda – 

beda berdasarkan jenis – jenis limbahnya, yaitu: 

Area yang Membutuhkan 

Air Bersih  

Sumber Air 

Bersih (PDAM) 

Tandon 

Bawah  

Pompa 

Listrik  

Water 

Supply  

Plumbing  

Tandon 

Atas 

Sistem Up-feed 

Sistem Down-feed  

Booster 

Pump  
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 Jaringan Limbah Cair (Grey Water) 

Limbah cair atau grey water dibuang menuju bak pengumpul yang 

kemudian akan mengalami pengolahan di filter organic atau bio filtration dan 

kemudian dapat dimanfaatkan menjadi media penyiraman tanaman. Jika pada 

filter organik, air mengendap terlalu lama karena tidak dimanfaatkan, maka 

langsung didistribusikan ke saluran roil kota melalui bak kontrol.  

 

Skema 3. 10 – Skema Jaringan Limbah Cair – Grey Water 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

 

 Jaringan Air Hujan 

Pengelolaan air hujan memanfaatkan talang di mana air hujan pada air 

hujan yang terkumpul pada talang setelah jatuh pada penutup atap bangunan 

akan didistribusikan menuju ground tank pengumpulan air hujan. Karena air 

hujan tidak dimanfaatkan untuk mandi atau minum, maka air tidak difiltrasi 

kembali namun langsung dimanfaatkan untuk flush lavatory atau sekedar untuk 

penyiraman tanaman. Air hujan berlebih akan dibuang melalui saluran kota.  

 

Skema 3. 11 – Skema Jaringan Limbah Air Hujan 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

 

 Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Grey 

Water  

Bak 

Pengumpul 

Bio- 

Filtration  

Saluran Kota  

Pemanfaatan 

Kembali  

Air Hujan Talang 
Ground 

Tank 

Penyiraman 

Tanaman   

Flush Toilet  
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Limbah padat atau black water merupakan limbah yang berasal dari 

kotoran padat manusia. Pada pusat pelatihan ini merupakan bangunan 

berbentang lebar dan bertingkat sehingga menggunakan Sewage Treatment 

Plant. Sistem STP atau Sewage Treatment Plant memiliki dua proses utama 

yakni: 

a. Proses Mekanik 

Proses mekanik ini merupakan proses yang terdiri atas penyaringan, 

pemisahan dan pengendapan limbah padat beserta dengan proses biologi 

atau kimiawi. Proses biologi atau kimiawi ini memanfaatkan oksigen atau 

O2 dari udara (proses aerob). 

b. Proses Netralisasi Cairan 

Proses netralisasi cairan ini memanfaatkan bahan kimiawi berupa asam 

untuk memicu oksidasi atau penggunaan oksigen untuk aerasi yang 

kemudian dilanjutkan dengan proses pengendapan aktif dan pemusnahan 

kuman dengan memanfaatkan kaporit. Sementara untuk limbah dapur yang 

mengandung lemak, menggunakan grease trap atau perangkap minyak 

sehingga air yang dibuang ke saluran kota bebas minyak.  

 Jaringan Limbah Cair – Sisa Finishing  

Karena merupakan pusat pelatihan, maka limbah cair sisa finishing 

tidaklah banyak. Untuk mengatasi kadar bahan kimia beracun limbah hasil 

proses manufaktur dan finishing mebel, maka penggunaan material finishing 

yang dipakai merupakan material berbahan dasar air atau water-base yang 

dapat diperoleh dari produsen cat khusus, sehingga pengolahan limbah ini 

dapat sama seperti pengolahan grey water dengan memanfaatkan filter organik 

atau proses bio-filtration.  
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c) Sistem Pengelolaan Sampah Terpusat 

 Dust Collector System – Limbah Kering Kayu  

Sampah hasil pelatihan ini merupakan limbah serbuk maupun limbah 

potongan kayu berukuran. Untuk limbah debu atau serbuk kayu secara 

otomatis akan disedot oleh alat yaitu dust collector portable yang kemudian 

dikumpulkan ke dust collector terpusat ke tempat penampungan kayu terpusat. 

Sementara limbah kayu potongan langsung dikumpulkan di suatu tempat 

pengumpulan limbah. Hasil limbah ini baik serbuk maupun potongan dapat 

dibakar untuk memanaskan boiler dan alat kiln dry. Jika berlebihan dapat 

dibuang melalui truk sampah atau bahkan dijual untuk didaur ulang. Untuk 

serbuk kayu dapat digunakan untuk membuat papan kayu “particle board”. 

 Pengumpulan melalui Shaft Sampah 

Karena bangunan merupakan bangunan bertingkat, pembuangan 

sampah memanfaatkan penggunaan shaft. Sampah, baik organik maupun 

anorganik dari setiap lantai bangunan dibuang ke dalam sebuah saluran shaft 

khusus untuk sampah. Setelah terkumpul, sampah tersebut kemudian dibuang 

menuju bak sampah pusat pada kompleks bangunan yang kemudian diambil 

oleh petugas kebersihan lingkungan atau kota.  

 Pengumpulan melalui Shaft Sampah dengan Pembakaran  

Metode ini merupakan pembakaran sampah, baik organik maupun 

anorganik yang dikumpulkan pada shaft sampah. Pembakaran sampah 

dilakukan di alat pembakar sampah yang diposisikan berdekatan dengan shaft 

pembuangan akhir. Sampah juga dapat dimanfaakan untuk dibakar sebagai 

alat pemanas boiler mesin kiln dry.  

d) Sistem Pemadam Kebakaran 
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Sistem pemadam kebakaran yang digunakan merupakan: 

Penanggulangan Pasif 

Dimana kebakaran direspon secara pasif oleh penggunaan alat, material 

dan struktur tahan api.  

Pintu Darurat 

 

Gambar 3. 45 – Pintu Darurat 
Sumber: http://firedoorsurabaya. 

blogspot.co.id/ 

o Pintu sirkulasi khusus yang 

digunakan pada saat emergency 

untuk evakuasi kebakaran 

o Akses langsung dengan area luar 

dan terletak di area publik 

o Lebar minimal pintu 90-120 cm 

dengan jarak 20-40 meter 

Tangga Darurat 

 

Gambar 3. 46 – Tangga Darurat 
Sumber: 

https://www.canstockphoto.co.uk/, 
2018 

o Material terbuat dari material tahan 

api dan terbuat dari beton 

o Lebar minimal 1.20 cm, handrail 1.1 

m, aantrade 28 cm, dan optrade 18 

cm 

 Smoke Detector System  

 

Gambar 3. 47 - Smoke Detector 
System 
Sumber: 

https://www.passeportsante.net/, 
2018 

o Sistem kerja mendeteksi asap dan 

mengirimkan perintah pada sprinkler.  

o Terhubung dengan alarm untuk 

memberi peringatan pada bangunan 
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Sprinkler System 

 

Gambar 3. 48 - Sprinkler System 
Sumber: https://www.indiamart.com/, 

2018 

o Sistem sprinkler memiliki alur pipa 

berwarna merah. Bekerja di suhu 60-

70o.  

o Saat mendeteksi sinyal smoke 

detector maka penutup kaca akan 

pecah dan menyemburkan air. 

o Jangkauan per sprinkler adalah 10-

20 m2 dengan ketinggian 3 m dengan 

sistem dry riser system. 

o Air bertekanan diperoleh dari ground 

tank atau roof tank.  

Penanggulangan Aktif 

Dalam memadamkan kebakaran butuh partisipasi aktif pengguna bangunan 

dengan alat pemadam. 

Sistem APAR (Alat Pemadam 

Api Ringan) 

 

Gambar 3. 49 - Alat Pemadam Api 
Ringan 

Sumber: https://pemadamapi.org/ 

o Alat pemadam kebakaran 

mengandung gas NO2 (Nitrogen).  

o APAR berupa tabung vakum merah, 

terletak dekat ruangan rawan 

kebakaran dan ruang servis. 

Sistem Hydrant 

 

Gambar 3. 50 - Sistem Hydrant 
Sumber: https://guardall.co.id/, 2018 

o Hydrant bangunan terletak di area 

publik dengan luas ± 800 m2 dengan 

jarak antar hydrant 35 m dengan 

panjang selang 30 m.  

o Hydrant pekarangan terletak pada 

area outdoor dalam pencegahan 

kebakaran vegetasi. 
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Skema 3. 12 – Skema Sistem Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

 

e) SIstem Elektrikal 

Sistem penyaluran listrik pada bangunan ini sangat penting karena 

dibutuhkannya banyak suplai listrik terutama pada bagian workshop atau 

pelatihan. Sumber listrik primer berasal dari PLN sementara sumber listrik 

sekunder berasal dari dukungan generator atau genset dan photovoltaic 

dikarenakan kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Peletakan ruang elektrikal 

dijauhkan dari aktivitas publik sehingga mencegah pengaruh radiasi 

elektromagnetik. Berikut adalah sistem distribusi listrik pada bangunan: 

 

Skema 3. 13 – Skema Sistem Elektrikal pada Bangunan 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

 

f) Sistem Telekomunikasi 
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Instalasi jaringan telekomunikasi bangunan adalah berupa jaringan 

fiberoptik yang ditanam pada tanah dengan perlindungan pipa PVC. 

Bedasarkan jangkauannya, jaringan sistem telekomunikasi ini dibedakan 

menjadi dua yakni: 

Tabel 3.  23 – Sistem Telekomunikasi pada Bangunan 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

Sistem Telekomunikasi 

Internal Eksternal 

o Penyampaian informasi memiliki 

lingkup satu bangunan. 

o Dapat diimanfaatkan untuk 

komunikasi antar staff pengelola, 

ataupun pengelola dengan 

pengunjung. 

o Contoh: telepon (intercom), 

sistem alamat publik (public 

address, jaringan audio sentral, 

walky talky maupun sistem fax 

o Penyampaian informasi dengan 

jangkauan antar bangunan 

dengan pihak atau instansi luar 

baik perseorangan, perusahaan, 

dan lain-lain. 

o Contoh: jaringan telepon fiber 

optic, jaringan telepon (interlokal) 

 

g) Sistem Penghawaan 

 Penghawaan Alami 

Penghawaan yang dicapai dengan memasukkan udara bersih dari 

luar ruangan ke dalam ruangan. Besarnya udara alami yang masuk dapat 

diatur dengan memperhatikan beberapa hal seperti arah orientasi bukaan 

menyesuaikan arah angin lokal, jumlah bukaan - bukaan hidup yang ada 

dan dimensi dari tiap bukaan hidup tersebut. Contoh dari bukaan hidup 

merupakan jendela, pintu, dll. Penghawaan alami dapat dicapai dengan 

beberapa alternatif yaitu:  

o Sistem Udara Silang (Cross Ventilation)  

Dengan cara membuat bukaan / jendela pada dinding bangunan 

dengan pola zig-zag, sehingga udara tidak mengalir secara lurus. Dengan 
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demikian pencapaian udara dapat mencapai seluruh ruangan. Cross 

ventilation ini didukung oleh bukaan atas untuk memungkinkan 

penghawaan vertikal sehingga udara panas terbawa ke bagian atas, 

dengan demikian bagian bawah menjadi lebih sejuk. 

 

Gambar 3. 51 – Cross Ventilation pada Bangunan 
Sumber: https://santacruzarchitect.files.wordpress.com/ 

 
o Menciptakan Lubang Angin dan Jendela atau Bukaan 

Lubang angin, bukaan, rooster, dsb dibuat untuk memasukkan udara 

terus menerus secara pasif (passive cooling). Sebaiknya peletakan 

bukaan ini ditentukan melalui orientasi bangunan dan arah datangnya 

angin secara dominan. 

 Penghawaan Buatan 

o Air Conditioner 

Penghawaan buatan yang berfungsi untuk mengkondisikan udara 

ruangan pada suhu yang diinginkan. Terdapat dua jenis sistem air 

conditioning yakni:  

 Direct Cooling 

Direct Cooling adalah sistem penghawaan buatan dengan 

dengan cara pendinginan udara refrigerant yang kemudian 
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penyalurannya langsung menuju ruangan tanpa melalui ducting 

(saluran udara). Pada sistem ini, jenis AC yang umum digunakan 

adalah; AC Window (0,5 – 2 pk), AC Split Unit (0,5 – 3 pk), dan 

AC Package Unit (hingga 10 pk). 

 Indirect Cooling 

Indirect Cooling atau sistem AC Central mendinginkan 

udara dengan menggunakan chilled water atau air es pada 

kondensor pada suhu ± 5°C. Air es yang dihasilkan kemudian 

disalurkan melalui pipa ducting menuju AHU (Air Handling Unit) 

menghasilkan udara dingin.  

o Exhaust Fan 

Jenis alat yang dipakai untuk menghisap udara dari dalam ruangan 

ke luar ruangan maupun dari luar ruangan ke dalam ruangan. Biasa dipakai 

di ruang – ruang servis seperti lavatory, dapur, dsb 

 Sistem Pencahayaan 

o Sistem Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami merupakan pencahayaan yang bersumber dari 

alam dan bersifat terang langit dan bukan cahaya matahari langsung.37 

Pencahayaan alami juga dapat menjadi alasan untuk menghemat biaya 

energi penerangan dan ketergantungan terhadap listrik. 

Pencahayaan alami pada pusat pelatihan ini dapat bersumber dari 

bukaan – bukaan jendela dari ruangan – ruangan indoor seperti ruang 

teoritis pelatihan, kantor, area co-working space dan sebagainya. 

                                                
37 Prasasto Satwiko, “Fisika Bangunan”, Ed.1, (Yogyakarta, C.V. Andi Offset, 2009), hal. 142-143 
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Sementara untuk area workshop dapat dengan menambah skylight dan 

bukaan – bukaan jendela untuk sumber pencahayaan alami. Cahaya yang 

masuk melalui skylight, dimaksimalkan dengan penggunaan material 

transparan berupa glass block, kaca maupun polycarbonate pada area 

selasar. Selain skylight, dengan memaksimalkan peletakan dinding dan 

pelubangan akan menentukan pemaksimalan cahaya yang masuk ke 

dalam. 

 

Gambar 3. 52 – Skylight pada Workshop Ruang Mesin di PIKA  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  

 

o Sistem Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan atau artificial light merupakan segala bentuk 

cahaya yang bersumber dari alat yang diciptakan manusia seperti lampu 

pijar, lilin, lampu minyak tanah dan obor. Pencahayaan buatan ini diletakkan 

jika:38 

 Tidak tersedia maupun tidak cukupnya cahaya alami pada siang hari; 

saat matahari terbenam dan terbit. 

 Diperlukan cahaya merata pada ruang lebar. Pada ruangan yang lebar, 

hanya lokasi di sekitar jendela saja yang terang, sedang bagian tengah 

akan menjadi redup. Hal ini terutama terjadi pada ruangan lebar, luas 

                                                
38 Ibid., hal. 189 - 190 
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dan terletak di bawah lantai lain sehingga tidak dapat dibuat lubang 

cahaya di atap. 

 Diperlukan intensitas cahaya konstan, terutama di area kerja yang 

membutuhkan durasi lama.  

 Diperlukan pencahayaan dengan warna dan arah penyinaran yang 

mudah diatur serta memiliki fungsi atau efek khusus.  

h) Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal pada bangunan ini diperlukan dikarenakan 

bangunan pusat pelatihan ini memiliki jumlah 1 – 4 lantai. Beberapa jenis 

sistem transportasi vertikal yang bisa diterapkan pada bangunan ini adalah: 

Tabel 3.  24 – Sistem Transportasi Vertikal pada Bangunan 
Sumber: Analisis pribadi dari berbagai sumber, 2018 

Sistem Transportasi Vertikal 

No. Jenis Transportasi Vertikal Keterangan 

1. Elevator / Lift 

 
Gambar 3. 53 – Lift atau Elevator 

Sumber: 

http://delvecchiosrl.it/prodotti-cma-

lifts/, 2018 

 Sebagai transportasi manusia 

maupun barang. 

 Karea daya listrik besar maka, 

cocok untuk area publik dengan 

jumlah pengguna banyak 

sehingga sering terjadi sirkulasi 

antar lantai bangunan 

 Lift dibagi menjadi lift 

penumpang dan lift barang atau 

servis 

 Solusi sirkulasi kaum difabel 

2. Eskalator 

 

Gambar 3. 54 -  Eskalator 

 Transportasi vertikal berupa 

tangga yang bergerak satu arah 

secara otomatis. 

 Hanya dapat mengangkut 

manusia dengan beban tertentu 

sesuai spesifikasi escalator. 

 Pengangkutan manusia tanpa 

interval jeda waktu. 
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Sumber: http://olsonvisual.com/, 

2018 

3. Tangga 

 

Gambar 3. 55 - Tangga 
Sumber: 

http://www.macuchsteel.com/, 

2018 

 Ramah lingkungan karena tidak 

menggunakan energi listrik 

 Hemat biaya 

 Solusi evakuasi pada saat 

bencana atau kondisi darurat 

seperti kebakaran 

 Lebar 1.75 cm untuk 3 orang 

dengan optrade 16-18 cm dan 

aantrade 25-30 cm 

4.  Ramp 

 
Gambar 3. 56 - Ramp 

Sumber: 

http://www.goaccess.co.uk/, 2018 

 Sirkulasi vertikal pengunjung 

difabel 

 Dimanfaatkan untuk 

mengangkut barang antar level 

 Kemiringan ramp minimal 1:12 

 

i) Sistem Keamanan  

o Sistem Keamanan Aktif 

Keamanan aktif memanfaatkan partisipasi jasa security yang 

bertugas untuk memantau aktivitas dan kemanan secara langsung baik 

indoor maupun outdoor pada bangunan.  

o Sistem Keamanan Pasif 

Sistem keamanan pasif memanfaatkan teknologi berupa kamera 

CCTV yang terpasang pada langit – langit atau plafond ruang baik, dinding, 

kolom dan sebagainya secara indoor maupun outdoor. Kamera CCTV ini 

terhubung langsung dengan layar security yang aktif selama 24 jam.  
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Gambar 3. 57- Kamera CCTV sebagai Keamanan Pasif 
Sumber: https://vivaindo.net/2017/11/18/memilih-vendor-cctv/ 

j) Sistem Penangkal Petir 

Penangkal petir memiliki fungsi untuk melindungi bangunan dari 

sambaran petir. Untuk efektivitas, pemasangan penangkal petir biasanya 

berada pada bangunan tinggi yang memiliki ketinggian minimal 2 lantai. 

Penangkal petir memiliki cara kerja dengan menyebarkan ion positif menuju 

udara sehingga mencegah sambaran petir pada bangunan. Jika sambaran 

aliran listrik terjadi, penangkal petir akan menyalurkan aliran listrik menuju ke 

tanah atau disebut juga grounding. Dua jenis penangkal petir yang sering 

dipakai adalah: 

o Sistem Franklin atau Konvensional 

Sistem Franklin atau Konvensional banyak digunakan terutama pada 

era 90-an. Karena tidak menimbulkan radiasi radioaktif, maka jenis 

penangkal petir ini dikategorikan ramah lingkungan. Namun kelemahan dari 

sistem penangkal petir ini adalah jangkauan lindung yang terbatas dan tidak 

terlalu jauh.  

o Sistem Sangkar Faraday 

Sistem Sangkar Faraday merupakan jenis penangkal petir yang 

umum dipakai di bangunan dengan berdimensi besar seperti rumah sakit, 

sekolah, kantor pemerintahan maupun rumah tinggal biasa. Jarak lindung 

sambaran petir jenis penangkal petir ini adalah dengan sistem radius 
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sehingga jaraknya luas yakni berkisar antara 45 - 60o di sekitar tiang 

penerima petirnya. Cara kerja sistem Faraday ini adalah dengan 

menyalurkan aliran listrik (grounding) yang diterima tonggak spitzer pada 

ujung penerima menuju ke tanah.  

 

Gambar 3. 58- Sistem Penangkal Petir Sangkar Faraday 

Sumber: http://www.antipetir-indonesia.com/2017/10/penangkal-petir-

konvensional.html, 2018 

 

3.2.4. Studi Sistem Pemanfaatan Teknologi 

Teknologi yang digunakan pada bangunan ini dipilih untuk mendukung 

fokus kajian dan tema desain. Teknologi yang digunakan adalah: 

o LED Dancing Façade 

Fasad ini merupakan fasad yang dapat berubah atau bergerak jika 

terkena pergerakan angin pada saat tidak ada tampilan pada layar LED. Di 

belakang layar LED tersebut, menggunakan double low-e glass transmisi sinar 

matahari tidak akan banyak yang masuk ke bangunan, tetapi masih adanya 

transparansi sehingga pengunjung masih dapat melihat keluar bangunan. Hal 

ini untuk mendukung kesan rekreatif dan mewakili fungsi bangunan sebagai 

wadah pelatihan industri mebel kreatif. 
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Gambar 3. 59 – LED Façade pada Bangunan 
Sumber: https://www.zumtobel.com/com-en/facades.html, 2018 

 

o Customized Clay Vertical Wall  

Vertical wall yang terbuat dari susunan material tanah liat yang memiliki 

dua sisi berlubang di mana lubang memiliki perbedaan dimensi di mana 

dimensi yang menghadap bangunan lebih kecil. Tujuannya untuk memasukkan 

udara dengan perbedaan tekanan udara, akibatnya udara yang masuk lebih 

sejuk. Hal ini juga dialiri air melalui pipa – pipa kecil dan kolam di bagian bawah 

untuk mendukung kapilaritas. Dengan demikian udara yang masuk terasa lebih 

sejuk. Selain itu bisa berfungsi sebagai estetika. Hal ini merupakan suatu 

bentuk memodernisasikan material lokal untuk mendukung sisi kontemporer -  

sustainable.  

3.3. Analisis Pendekatan Konteks Lingkungan 

Kriteria pemilihan lokasi: 

o Fungsi Kawasan 

Pertimbangan didasarkan pada fungsi kawasan yang merupakan 

pusat pelatihan yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga harus berada di 

kawasan BWK yang merupakan wilayah untuk fasilitas pemerintahan itu 

sendiri. 
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o Aksesibilitas 

Aksesibilitas kawasan haruslah mudah dikarenakan fasilitas memiliki 

fungsi sebagai pusat pelatihan dan sekaligus area pameran dan usaha 

mebel Jawa Tengah. Harus ada akses mudah dari berbagai jenis 

transportasi baik udara, darat maupun laut. Hal ini dikarenakan untuk 

mempermudah akses sumber daya dan pengunjung, terutama bagi para 

calon buyer dari luar kota atau luar negeri.  

o Topografi 

Perlu dipertimbangkan lahan yang jauh dari lahan yang rawan 

longsor. Dan lahan relatif datar atau tidak terlalu terjal, karena terdapat alat 

– alat workshop dengan dimensi yang cukup besar, 

o Dampak Kebisingan 

Karena kawasan pelatihan dapat menimbulkan kebisingan terutama 

bagi area workshop maka dibutuhkan lokasi yang cukup jauh dari area 

pemukiman sehingga tidak memberi dampak kebisingan bagi masyarakat 

di sekitarnya namun tetap dapat diakses oleh permukiman terdekat karena 

fasilitas pelatihan ini adalah untuk masyarakat.   

3.3.1. Analisis Pemilihan Lokasi 

a) Deskripsi Alternatif Lokasi 

1. Alternatif I  

Lokasi “Pusat Pelatihan dan Pemasaran Industri Mebel Kreatif 

Terintegrasi” ini akan direncanakan dibangun di BWK III, Kecamatan 

Semarang Utara, Semarang. 
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Keterangan: 

1) Kelurahan Bulu Lor 

2) Kelurahan Dadapsari 

3) Kelurahan Kuningan  

4) Kelurahan Panggung Kidul 

5) Kelurahan Panggung Lor 

6) Kelurahan Plombokan 

7) Kelurahan Purwosari 

8) Kelurahan Tanjungmas 

Kecamatan Semarang Utara merupakan di Kota Semarang, Provinsi 

Jawa Tengah yang berada di Bagian Wilayah Kota (BWK) III berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 dengan luasan 

1.135,275 Ha. 

 Batas – Batas Kecamatan Semarang Utara: 

Sumber: 

http://res.cloudinary.com/purnama/image/upload/c_scale,w_640/v145120151

4/Semarang/Peta_Kecamatan_Semarang_Utara.jpg 
 

Gambar 3. 60 - Peta Pembagian Kelurahan di 
Kecamatan Semarang Utara 
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- Selatan : Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Gajah 

Mungkur, Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Ngaliyan 

- Timur  : Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Genuk 

- Utara  : Laut Jawa 

- Barat  : Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu. 

 Studi kondisi Kecamatan Semarang Utara : 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-

2031, Kecamatan Semarang Utara, Semarang, Jawa tengah termasuk 

dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) III dengan pengembangan fungsi utama 

kawasan sebagai perkantoran, perdagangan, jasa, transportasi udara, dan 

transportasi laut. 

Menurut Peraturan daerah Kota Semarang no. 08 tahun 2004 

tentang RDTRK, BWK III ditetapkan sebagai berikut: 

- Ruang Wilayah Perencanaan Fungsi Pendidikan BWK III: 51,037 Ha 

Sedangkan pada Kelurahan Bandarharjo ditetapkan sebagai berikut: 

- Ruang Wilayah Perencanaan Fungsi Pendidikan: 1,028 Ha. 

- KDB untuk fungsi  pendidikan pada jalan arteri primer maksimal 60% 

- Regulasi untuk bangunan fungsi pendidikan pada jalan arteri primer 

memiliki KDB 60%; KLB 3,0 dan ketinggian bangunan maksimal 5 lantai 

dan GSB 32 meter.   

1) Potensi: 

o Aksesibilitas: Lokasi yang potensial menjadi area site terletak 

berdekatan dengan jalan Jalan Arteri Yos Sudarso yang dekat 

dengan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Termasuk dalam 
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Jalan Arteri Primer yang terletak di Kelurahan Bandarharjo. 

Akses berdekatan dengan pusat kota dan pemukiman 

masyarakat di mana pelatihan dapat diakses mudah oleh 

masyarakat.  

o Transportasi: Kecamatan Semarang Utara terletak cukup 

strategis dan berdekatan dengan akses transportasi bandar 

udara, stasiun kereta api, dan jalan tol untuk akses darat. Akses 

mudah juga meningkatkan daya tarik pengunjung dan peserta 

pelatihan. 

o Fasilitas umum: Fasilitas rumah sakit, pendidikan, rumah 

makan, supermarket, minimarket, fasilitas ibadah dll. Posisi 

berdekatan dengan pusat kota sehingga dapat diakses dengan 

mudah. 

o View: Mendapat view berdekatan dengan laut sebagai elemen 

rekreatif pada bangunan.  

o Topografi: Kategori lereng merupakan lereng 1 (kemiringan 

lahan 0-2%)  

o Utilitas: Terdapat fasiliitas utilitas yang memadai baik listrik, air, 

jaringan telepon dan internet bahkan persampahan.  

o Kepadatan: Meskipun berada di lingkungan yang cukup padat, 

namun terdapat lahan cukup besar dan jauh namun terakses 

mudah oleh masyarakat di sekitarnya, sehingga dampak negatif 

tidak langsung berdampak pada lingkungan pemukiman di 

sekitarnya.  

2) Kendala: 
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o Topografi: Jenis tanah merupakan jenis tanah alluvial yang 

memiliki kecenderungan tanah lumpur sehingga lngkungan 

rentan mengalami penurunan tanah dan rob terutama jika 

bangunan memiliki beban yang berat.  

o Iklim: Karena lokasi berdekatan dengan area perairan laut dan 

kepadatan penduduk serta lalu lintas yang cukup tinggi sehingga 

suhu lingkungan cenderung tinggi dengan kelembaban yang 

tinggi pula.  

o Utilitas: Meskipun aspek utilitas memadai, namun karena 

bangunan merupakan bangunan bermassa besar maka tidak 

dapat menggunakan sumur artetis, karena selain berdekatan 

dengan perairan laut, namun juga kebutuhan air yang besar 

dapat menyebabkan penururan tanah dan mengganggu 

lingkungan sekitar. 

o Potensi Vegetasi: Potensi vegetasi cocok untuk tanaman padi. 

 Kesimpulan  

Tabel 3.  25 – Tabel Kesimpulan Potensi dan Kendala di Kecamatan 
Semarang Utara (BWK III) 

Sumber: Analisis pribadi, 2018 

Potensi Kendala 

 Kemudahan akan fasilitas 

transportasi baik secara laut, 

udara, dan darat termasuk 

transportasi umum 

 Area terletak di dekat akses 

dan lingkungan padat 

masyarakat  sehingga rentan 

terhadap kemacetan  

 Akses dekat dengan jalan 

bebas hambatan (jalan tol) 

 Jenis tanah rentan mengalami 

rob dan penurunan tanah.   

 Tapak cenderung datar  

 Dekat dengan fasilitas umum 

dan pusat perkotaan  
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2. Alternatif II 

Lokasi pusat pelatihan ini akan direncanakan dibangun di BWK III, 

Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Kembangarum, Semarang. 

 

Gambar 3. 61 – Peta Kecamatan Semarang Barat 
Sumber: http://lokanesia.com/peta-kecamatan-semarang-barat/, 2018 

 

Kecamatan Semarang Barat terbagi menjadi 16 (enam belas) Kelurahan 

meliputi: 

- Kelurahan Bojongsalaman  - Kelurahan Krapyak 

- Kelurahan Bongsari   - Kelurahan Krobokan 

- Kelurahan Cabean   - Kelurahan Manyaran 

- Kelurahan Gisikdrono   - Kelurahan Ngemplaksimongan 

- Kelurahan Kalibanteng Kidul  - KelurahanSalamanmloyo 

- Kelurahan Kalibanteng Kulon - Kelurahan Tambakharjo 

- Kelurahan Karangayu   - Kelurahan Tawangmas 

- Kelurahan Kembangarum   Kelurahan Tawangsari 

 Batas Wilayah Kecamatan Semarang Barat 

- Utara   : Laut Jawa 
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- Barat   : Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan 

- Timur  : Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang 

Tengah, Kecamatan Semarang Selatan 

- Selatan : Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gajahmungkur 

 Studi Kondisi Kecamatan Semarang Utara 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-

2031, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa tengah termasuk 

dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) III dengan pengembangan fungsi utama 

kawasan sebagai perkantoran, perdagangan, jasa, transportasi udara, dan 

transportasi laut. Terletak di BWK dengan tujuan kawasan pemerintahan 

dan pelayanan masyarakat 

Menurut Peraturan daerah Kota Semarang no. 08 th 2004 tentang 

RDTRK BWK III ditetapkan sebagai berikut: 

- Ruang Wilayah Perencanaan Fungsi Pendidikan BWK III: 51,037 Ha 

Sedangkan pada Kelurahan Kembangarum ditetapkan sebagai berikut: 

- Ruang Wilayah Perencanaan Fungsi Pendidikan : 3,027 Ha 

- KDB untuk fungsi  pendidikan pada jalan lokal sekunder maksimal 50 % 

1) Potensi  

o Aksesibilitas: Kecamatan Semarang Barat memiliki lokasi yang 

cukup strategis karena dilewati Jalan Arteri Yos Sudarso, selain 

itu lokasi tidak jauh dari pusat kota dan berdekatan dengan 

pemukiman warga sehingga mudah diakses oleh warga sekitar 

terutama untuk kebutuhan pelatihan 
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o Transportasi: Berdekatan dengan fasilitas transportasi darat dan 

udara. Dapat diakses berbagai jenis transportasi darat dan 

transportasi umum. 

o Fasilitas Umum: Semarang Barat terletak dekat dengan fasilitas-

fasilitas umum, pendidikan, rumah makan, bank, polsek, 

supermarket, dll. 

o Topografi: Tanah kategori lereng merupakan lereng 2 

(kemiringan lahan 2- 15%) dengan kecenderungan dataran 

rendah.  

o Utilitas: Terdapat fasiliitas utilitas yang memadai baik listrik, air, 

jaringan telepon dan internet dan persampahan. 

o Potensi Vegetasi: Potensi vegetasi cocok untuk tanaman 

tahunan dan holtikultura.  

2) Kendala 

o Topografi: Jenis tanah merupakan jenis tanah alluvial sehingga 

cenderung mengalami rob dan penurunan tanah terutama jika 

bangunan memiliki beban yang berat, terutama lokasinya yang 

berdekatan dengan perairan laut Jawa.  

o Iklim: Karena lokasi berdekatan dengan area perairan laut dan 

kepadatan penduduk serta lalu lintas yang cukup tinggi sehingga 

suhu lingkungan cenderung tinggi dengan kelembaban yang 

tinggi pula.  

o Utilitas: Meskipun aspek utilitas memadai, namun karena 

bangunan merupakan bangunan bermassa besar maka tidak 

dapat menggunakan sumur artetis, karena selain berdekatan 
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dengan perairan laut, namun juga kebutuhan air yang besar 

dapat menyebabkan penururan tanah dan mengganggu 

lingkungan sekitar. 

o Kepadatan: Meskipun berdekatan dengan pemukiman warga, 

namun lingkungan sudah sangat padat dan tidak ada lahan yang 

cukup besar dengan jarak cukup besar untuk lingkungan 

pemukiman untuk mengantisipasi efek limbah asap, debu, kayu 

dan efek getaran dan kebisingan, sehingga dapat berdampak 

negatif pada lokasi di sekitarnya. 

 Kesimpulan: 

Tabel 3.  26 – Tabel Kesimpulan Potensi Kendala di Semarang Barat 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

Potensi Kendala 

 Akses terhadap lokasi cukup 

mudah baik secara darat 

maupun udara. Selain itu 

mudah diakses secara 

transportasi umum.  

 Area terletak di dekat akses 

dan lingkungan sangat padat 

masyarakat  sehingga rentan 

terhadap kemacetan serta 

dapat berdampak negatif 

secara langsung terutama 

akibat kebisingan, limbah dan 

polusi  

 Dekat dengan pusat kota dan 

fasilitas umum, karena lokasi 

sangat padat dengan 

lingkungan, kecenderungan 

penurunan lebih rendah 

daripada Semarang Utara. 

 Tapak cenderung datar  Jenis tanah rentan mengalami 

rob dan penurunan tanah.  Akses dekat dengan jalan 

bebas hambatan atau jalan tol 

 

b) Kriteria Pemilihan Lokasi 

1) Lokasi mudah dicapai. Selain itu perlu juga dipertimbangkan 

ketersediaan transportasi umum yang melewati lokasi tersebut sehingga 
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semakin meningkatkan nilai aksesibilitas lokasi, terutama dari 3 jenis 

transportasi yakni darat, laut dan udara. Pertimbangan dekatnya dengan 

pemukiman masyarakat agar mudah diakses masyarakat sebagai 

fasilitas pelatihan bagi masyarakat, namun harus memiliki jarak untuk 

mencegah dampak negatif langsung pada masyarakat. 

2) Jalur jalan di sekitar lokasi mempunyai kapasitas yang cukup untuk 

menampung arus lalu lintas pada masa sekarang dan dapat 

mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang. 

3) Kondisi topografi lahan merupakan pertimbangan lain terkait dengan 

lokasi terpilih. Perbedaan kontur lahan yang terlalu banyak 

memungkinkan perlunya banyak grading dan biaya untuk drainase. 

4) Potensi utilitas kota yang mewadahi lingkungan baik sumber air, 

penerangan jalan, persampahan, kendaraan umum atau publik hingga 

jaringan listrik dan telekomunikasi.  

c) Analisis Matriks Penilaian Lokasi 

Tabel 3.  27 – Matriks Penilaian Kualitas Lokasi Alternatif 1 dan 2 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

 

Kriteria Bobot 

Alternatif Tapak A Alternatif Tapak B 

Skor Skor x Bobot Skor 
Skor x 

Bobot 

Wilayah peruntukan 

pendidikan dan 

perdagangan jasa 

20% 7 1.4 7 1.4 

Kemudahan 

aksesibilitas darat, laut, 

udara dan transportasi 

umum 

30% 9 2.7 8 2.4 

Topografi, jenis tanah, 

kelerangan tanah 
10% 4 0.4 4 0.4 
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Dekat dengan 

permukiman warga 

namun tidak terakses 

secara langsung 

20% 9 1.8 6 1.2 

Ketersediaan utilitas 

kota dan jaringan 

infrastruktur 

10% 8 0.8 8 0.8 

View sekitar 10% 8 0.8 7 0.7 

TOTAL 7.9 6.9 

 

Sehingga dapat diputuskan bahwa lokasi terpilih merupakan BWK III - 

Kecamatan Semarang Utara sebagai lokasi pusat pelatihan ini.  

3.3.2.  Analisis Pemilihan Tapak  

a) Studi Luas Tapak  

1) Regulasi Semarang Utara (BWK III) 

 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% 

 Koefisien Luas Bangunan (KLB) maksimal 3,0 (5 lantai) 

 Nilai KDB yang dipilih adalah 60% (memenuhi nilai maksimal) 

 KLB yang digunakan merupakan 1,0 (2 – 4 lantai dan tidak 

memungkinkan untuk basement karena jenis tanah pada tapak 

terpilih) 

2) Luas Kebutuhan Tapak 

 Luas Tapak   = Luas Total Bangunan: KLB 

= 13.071.29: 1 

= 13.071,29 m2 

3) Luas Lantai Dasar 

 Luas Lantai Dasar = KDB 50% x Luas Kebutuhan Tapak  

= 50% x 13.071,29 
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= 6.535,65 m2 

4) Luas Ruang Terbuka 

 Luas Ruang Terbuka  = Luas kebutuhan tapak – luas lantai dasar 

= 13.071,29 – 6.535,65  

= 6.535,65 m2 

5) Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

 Ruang Terbuka Hijau  = 30% x Luas Ruang Terbuka  

    = 30% x 6.535,65 

    = 1.960,69 m2 

6) Luas Kebutuhan Parkir  

 Parkir dan Perkerasan  = Luas RT– Luas RTH 

    = 6.535,65 – 1.960,69 

    = 4.574,96 m2 

b) Peta dan Deskripsi Lokasi Alternatif Tapak  

1) Alternatif 1 – Jl. K.W. Cipta, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan 

Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah 

Lokasi alternatif pertama terletak di Jl. K.W. Cipta, Kelurahan 

Bandarharjo di Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah. 
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Gambar 3. 62 – Lokasi Tapak Alternatif I 
Sumber: Google Maps, diakses 2018 

 

Gambar 3. 63 – Peta CAD Lokasi Tapak Alternatif 1 
Sumber: Modifikasi dari Peta CAD Kota Semarang 2007, 2018 

 

 Lokasi   : Jl.  KW Cipta I, Kelurahan Bandarhajo, Kecamatan 

Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah  

 Batas Tapak :  

o Utara  : Kawasan perusahaan kontainer, Pantai CIpta 

o Selatan   : Jl. Raya Pantura, Jl. R.E. Martadinata, 

Pergudangan Cipta Niaga 

o Barat  : Kawasan perusahaan kontainer, Jl. KW Cipta I 
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o Timur   : Jalan Kawasan Cipta Raya, Lahan Kosong, 

kawasan industri dan kontainer 

 Luas Tapak  : ± 15.000 m2 

 Ketentuan : KDB 60% dan KLB 3,0 

 Analisis Kekuatan dan Amenitas Eksisting Tapak 

Tabel 3.  28 – Analisis Kekuatan dan Amenitas Eksisting Tapak 
Sumber: Analisis Pribadi dari berbagai sumber, 2018 

ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Beriklim tropis lembab dengan suhu rata – rata 

berkisar antara 25 – 32oC 

Topografi Tanah berupa tanah alluvial hidromorf grumosol 

abu abu tua dengan kelerengan tingkat I (0-2%)  

Vegetasi Potensi vegetasi berupa tanaman padi, 

tanaman rawa seperti bakau. 

Potensi Sumber Air Sumber air bersih berasal dari PDAM  

Arah Angin Arah angin cenderung berasal dari barat laut ke 

arah tenggara.  

Keadaan Lingkungan  Tapak berada di area kawasan perusahaan 

kontainer dan industri, terletak bersebelahan 

dengan jalan arteri primer (Jl. Arteri Yos 

Sudarso  - R.E. Martadinata)  

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan Pemerintah Peraturan daerah kota Semarang nomor 14 

tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata 

Ruang Wilayah) Kota Semarang tahun 2011-

2031 dan Rencana Detail Tata Ruang Kota 

(RDTRK) no. 8 tahun 2004 tentang BWK III 

(Kecamatan Semarang Utara dan Semarang 

Barat) tahun 2000-2010 

Regulasi  Pada Jalan Arteri Primer 

 KDB (Pendidikan): max 60% 

 KDB (Perdagangan dan Jasa): 60% 

 KLB (Pendidikan): 3.0 – ketinggian 

maksimal 5 lantai  

 KLB (Perdagangan dan Jasa): 2.4 – 

ketinggian maksimal 4 lantai 

 GSB: 32 m 

Fungsi dan Hirarki  Pusat pergudangan 
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 Pusat transportasi udara dan transportasi 

laut, perkeretaapian 

 Perkantoran  

 Sub pusat pelayanan kota, pendidikan, 

kesehatan, peribadatan, olahraga dan 

rekreasi, pelayanan umum 

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View   View from Site: view yang terlihat dari tapak 

merupakan kawasan pergudangan 

kontainer, ruko, pemukiman penduduk, jalan 

raya 

 View to Site: view yang terlihat dari jalan KW 

Cipta I dan RE Martadinata merupakan 

kawasan pergudangan kontainer. 

Topografi Tanah berupa tanah alluvial hidromorf grumosol 

abu abu tua dengan kelerengan tingkat I (0-

2%). Daya dukung tanah dan kestabilan kurang 

baik.   

Air Curah hujan keseluruhan mencapai 181,83 m3 

per tahun dengan tingkat kelembaban 50-7-%. 

Bulan basah merupakan November – April. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota/ 

Kawasan 

 Berada di samping jalan arteri primer 

dengan jalan lingkungan sebagai perputaran 

site – jalur dua arah  

 Akses jalan utama melalui Jl. Yos – Sudarso 

dan RE. Martadinata menuju Jl. KW. Cipta I 

 Terletak berdekatan dengan fasilitas 

transportasi darat, laut dan udara 

 Berdekatan dengan permukiman warga 

namun dipisahkan oleh jalan raya 

Utilitas Kota Terdapat jaringan listrik, telepon, internet, 

drainase kota, air bersih dan sampah.  

Citra Arsitektural  Bangunan di sekitar site didominasi bangunan 

pergudangan dan kontainer dengan ruko 

berarsitektur modern.  

 

 Potensi Tapak Alternatif I 
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 Lokasi terletak di jalan Arteri Primer yang merupakan jalan Arteri Yos 

Sudarso – RE Martadinata dengan lebar mencapai 25 meter untuk 

sirkulasi dua arah sehingga mempermudah aksesibilitas. 

 Lokasi terletak dekat dengan seperti bandara, stasiun, jalan raya dan 

pelabuhan yang merupakan 3 jenis sarana transportasi utama 

sehingga lokasi mudah diakses.  

 Lokasi berdekatan dengan permukiman warga namun tidak 

langsung bersebelahan sehingga dapat mewadahi pusat pelatihan 

yang menjangkau warga namun tidak langsung berdampak terutama 

dampak negatif terhadap lingkungannya, seperti kebisingan, dsb. 

 Cukup dekat dengan fasilitas umum (Tempat makan, mushola, 

gereja, guest house atau rumah kos, minimarket transportasi publik, 

dsb.) walau tidak sedekat alternatif tapak 2. 

 Utilitas memadai baik jaringan listrik, air bersih, drainase, jaringan 

telepon dan internet hingga persampahan.  

 Kendala Tapak Alternatif I 

 Daya dukung dan kestabilan tanah kurang, tanah keras mencapai 60 

meter ke dalam tanah dan tanah lumpur sehingga rentan akan 

penurunan tanah (soil subsidence) serta rob.  

 Karena lokasi berada di jalan besar, maka rentan mengalami 

kemacetan meskipun sudah ada jalan lingkungan yang mampu 

membantu mengurai kemacetan. 

 Lokasi berdekatan dengan area pergudangan, ruko dan kontainer 

sehingga vegetasi lingkungan kurang memadai bahkan cenderung 
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gersang. Akibatnya kondisi lingkungan cukup panas dan 

kelembaban tinggi.  

2) Alternatif 2 – Jl. Lingkar Tanjung Mas Raya Semarang – Kokrosono, 

Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Semarang, 

Jawa Tengah 

Lokasi alternatif kedua terletak di Jl. Lingkar Tanjung Mas Raya 

Semarang – Kokrosono, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang 

Utara, Semarang, Jawa Tengah 

 

Gambar 3. 64 – Lokasi Tapak Alternatif 2 
Sumber: Google Maps, diakses 2018 

 

 
 

 Lokasi   : Jl. Lingkar Tanjung Mas Raya Semarang – Kokrosono, 

Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Semarang, Jawa 

Tengah 

 Batas Tapak :  

o Utara  : Jalan Lingkar Tanjung Mas Ray, Jl. Arteri Yos 

Sudarso  



  

294 
 

o Selatan   : Lahan kosong, permukiman warga 

o Barat  : Masjid Al Hidayah Tanah Mas, Jl. Kokrosono, 

Sungai Banjir Kanal Barat 

o Timur   : Lahan kosong, pemukiman warga dan perumahan 

Tanah Mas Semarang 

 Luas Tapak  : ± 15.000 m2 

 Ketentuan : KDB 60% dan KLB 3,0 

 Analisis Kekuatan dan Amenitas Eksisting Tapak 

Tabel 3.  29 – Analisis Kekuatan dan Amenitas Eksisting Tapak Alternatif II 
Sumber: Analisis Pribadi 

ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Beriklim tropis lembab dengan suhu rata – rata 

berkisar antara 25 – 32oC 

Topografi Tanah berupa tanah alluvial hidromorf grumosol 

abu abu tua dengan kelerengan tingkat I (0-2%)  

Vegetasi Potensi vegetasi berupa tanaman padi, 

tanaman rawa seperti bakau. 

Potensi Sumber Air Sumber air bersih berasal dari PDAM  

Arah Angin Arah angin cenderung berasal dari barat laut ke 

arah tenggara.  

Keadaan Lingkungan  Tapak berada di area kawasan permukiman 

namun terletak berdekatan dengan jalan arteri 

primer (Jl. Arteri Yos Sudarso  - R.E. 

Martadinata)  

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan Pemerintah Peraturan daerah kota Semarang nomor 14 

tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata 

Ruang Wilayah) Kota Semarang tahun 2011-

2031 dan Rencana Detail Tata Ruang Kota 

(RDTRK) no. 8 tahun 2004 tentang BWK III 

(Kecamatan Semarang Utara dan Semarang 

Barat) tahun 2000-2010 

Regulasi  Pada Jalan Lokal Sekunder 

 KDB (Pendidikan): max 50% 

 KDB (Perdagangan dan Jasa): 60% 
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 KLB (Pendidikan): 1.5 – ketinggian 

maksimal 3 lantai  

 KLB (Perdagangan dan Jasa): 1.2 – 

ketinggian maksimal 2 lantai 

 GSB: 17 m 

Fungsi dan Hirarki  Industri 

 Perdagangan, jasa dan permukiman 

 Olahraga dan rekreasi 

 Sub pusat pelayanan kota, perkantoran, 

pendidikan, kesehatan, peribadatan, 

pelayanan umum 

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View   View from Site: view yang terlihat dari tapak 

merupakan kawasan permukiman, lahan 

kosong, jalan raya dan sungai. 

 View to Site: view yang terlihat dari Lingkar 

Tanjung dan Kokrosono merupakan 

permukiman warga, masjid, sungai, dan 

lahan kosong 

Topografi Tanah berupa tanah alluvial hidromorf grumosol 

abu abu tua dengan kelerengan tingkat I (0-

2%). Daya dukung tanah dan kestabilan kurang 

baik.    

Air Curah hujan keseluruhan mencapai 181,83 m3 

per tahun dengan tingkat kelembaban 50-7-%. 

Bulan basah merupakan November – April. 

ASPEK AMENITAS  

Jaringan Kota/ 

Kawasan 

 Berada di samping jalan lokal sekunder 

dengan jalan lingkungan – jalur dua arah  

 Akses jalan utama melalui Jl. Yos – Sudarso 

dan RE. Martadinata, Jalan Kokrosono dan 

Jalan Lingkar Tanjung 

 Terletak berdekatan dengan fasilitas 

transportasi darat, laut dan udara 

 Sangat berdekatan dengan permukiman 

warga sehingga dapat berdampak langsung 

pada lingkungan di sekitarnya.  

Utilitas Kota  Terdapat jaringan listrik, telepon, internet, 

drainase kota, air bersih dan sampah.  
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Citra Arsitektural Bangunan di sekitar site didominasi dengan 

perumahan warga berarsitektur modern atau 

arsitektur Jawa dan lahan kosong  

 

 Potensi Tapak Alternatif II 

 Lokasi terletak di Jalan Lingkar Tanjung Mas Raya dan Jalan 

Kokrosono yang merupakan jalan lokal sekunder sehingga tingkat 

kerentanan kemacetan lebih rendah daripada tapak alternatif I.  

 Lokasi terletak dekat dengan seperti bandara, stasiun, jalan raya dan 

pelabuhan yang merupakan 3 jenis sarana transportasi utama 

sehingga lokasi mudah diakses meskipun harus melalui jalan lokal 

sekunder.  

 Sangat dekat dengan fasilitas umum (Tempat makan, mushola, 

gereja, guest house atau rumah kos, minimarket transportasi publik, 

dsb.)  

 Utilitas memadai baik jaringan listrik, air bersih, drainase, jaringan 

telepon dan internet hingga persampahan.  

 Lokasi berdekatan dengan area permukiman dan lahan kosong 

bervegetasi sehingga vegetasi lingkungan cukup memadai. 

 Kendala Tapak Alternatif II 

 Daya dukung dan kestabilan tanah kurang sehingga rentan akan 

penurunan tanah (soil subsidence) serta rob.  

 Karena lokasi berada di dekat perkampungan atau pemukiman 

dengan skala menengah ke bawah dan tempat penampungan 

sampah sehingga secara visual kurang nyaman dipandang mata.  
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 Lokasi berdekatan langsung dengan permukiman warga sehingga 

meskipun dapat mewadahi pusat pelatihan yang menjangkau warga 

namun berdampak langsung terutama dampak negatif terhadap 

lingkungannya, seperti kebisingan, getaran, dsb. 

 Lokasi bukan di area komersial namun terhubung dengan jalur pusat 

kota.  

c) Matriks Pemilihan Tapak  

Berdasarkan potensi dan kendala pada alternatif tapak maka 

kesimpulan  pemilihan alternatif tapak berdasarkan kekuatan, amenitas, 

potensi dan kendala dapat dilihat melalui tabel  berikut:

Tabel 3.  30 – Pemilihan Alternatif Tapak Berdasarkan Kekuatan, Amenitas, Potensi 
dan Kendala 

Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

Kriteria Bobot 

Alternatif Tapak I Alternatif Tapak II 

Skor Skor x Bobot Skor 
Skor x 

Bobot 

Kemudahan 

aksesibilitas darat, laut, 

udara dan transportasi 

umum 

30% 9 2.7 8 2.4 

Dekat dengan 

permukiman warga 

namun tidak terakses 

secara langsung 

20% 9 1.8 7 1.4 

Topografi, jenis tanah, 

kelerangan tanah 
10% 4 0.4 4 0.4 

Lokasi Peruntukan  20% 7 1.4 7 1.4 

Ketersediaan fasilitas 

umum, utilitas kota dan 

jaringan infrastruktur 

10% 8 0.8 8 0.8 

Keadaan Lingkungan 

Sekitar  
10% 7 0.8 7 0.7 

TOTAL 7.9 7.1  

 



  

298 
 

Berdasarkan hasil matriks pemilihan tapak berdasarkan kekuatan, 

amenitas, potensi dan kendala, site atau tapak yang dipilih merupakan Tapak I 

yang terletak di Jl.  KW Cipta I, Kelurahan Bandarhajo, Kecamatan Semarang 

Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Meskipun memiliki jenis tanah dan daya 

dukung tanah kurang baik, namun dapat diatasi dengan struktur yang tepat.   

Meskipun ada bagian jalan akses yang kurang baik namun memiliki potensi 

untuk diperbaiki karena lokasi akses merupakan satu arah dengan Jalur 

Pantura yang merupakan jalur Nasional I. Lokasi berdekatan dengan 

permukiman warga sehingga dapat mewadahi fungsinya bagi masyarakat 

namun tetap memiliki jarak untuk mencegah dampak negatif langsung ke 

masyarakat.  


