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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra 

Citra yang ingin dibangun pada proyek “Pusat Pelatihan Pembuatan dan 

Pemasaran Industri Mebel Kreatif di Semarang” ini adalah bangunan 

multifungsi dengan fasilitas utama edukasi yang memiliki karakter arsitektur 

yang fungsional namun rekreatif di Kota Semarang. Rekreatif dalam hal ini 

berarti bangunan dapat menciptakan sebuah kesan yang menggembirakan 

atau menyenangkan. Kesan dan pesan yang disampaikan dapat diwujudkan 

dari citra fungsi maupun citra visual pada bangunan.  

Citra arsitektural rekreatif ini dimaksudkan untuk menarik pengunjung 

sekaligus menciptakan kesan visual yang berperan sebagai stimulan. Stimulan 

visual dimaksudkan untuk menstimulasi atau menggugah ide kreatif bagi para 

peserta pelatihan dan pelaku usaha terutama di bidang yang berkaitan dengan 

industri kreatif seperti desain mebel atau desain grafis. Kesan arsitektural yang 

muncul ditekankan melalui penggunaan jenis material, pengolahan fasad, 

pengolahan interior.  

Selain penekanan citra visual, namun juga memperhatikan aspek – 

aspek seperti pencahayaan, penghawaan, pola sirkulasi yang menyesuaikan 

alur sekaligus faktor keamanan dan keselamatan kerja baik pada area 

pelatihan maupun area ruang usaha atau kerja. Kesan kontemporer juga 

ditekankan untuk mewakili integrase fungsi bangunan yang merupakan suatu 

bentuk inovasi dan kemodernan dari pusat pelatihan mebel dan industri kreatif.  
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4.1.2. Aspek Fungsi 

Bangunan pusat pelatihan ini memiliki fungsi utama sebagai bangunan 

fasilitas pendidikan atau edukasi yang mewadahi pelatihan industri mebel 

terutama perkayuan yang pemasarannya diintegrasikan dengan segmen 

industri kreatif, terutama di bidang desain grafis, videografi dan fotografi. Pada 

bagian fasilitas pelatihan mebel sendiri mewadahi pelatihan secara praktik dan 

teoritis. Pelatihan yang disediakan tidak hanya secara manufaktur saja, namun 

juga mengenai manajemen dan kewirausahaan hingga implementasi industri 

kreatif ke dalam pemasaran mebel itu sendiri. Pelatihan tidak hanya mewadahi 

individual namun juga kelompok yang berasal dari swasta maupun 

pemerintahan.  

Selain sebagai fasilitas pendidikan dan pelatihan, bangunan ini 

mewadahi penyediaan ruang usaha skala kecil dengan biaya rendah terutama 

untuk usaha startup yang berhubungan dengan industri mebel dan industri 

kreatif. Penyediaan ruang usaha berupa private office yang bisa disewakan dan 

24-hour co-working space skala kecil sebagai wadah usaha yang kolaboratif 

dan fleksibel bagi para pelaku usaha yang belum memiliki tempat usaha hingga 

mahasiswa yang mengerjakan tugas. Sebagai pelengkap fasilitas utama, 

bangunan ini juga dilengkapi fasilitas penunjang seperti perpustakaan mini, 

retail store dan food festival dengan jumlah kapasitas 30 tenant, cafeteria, dan 

showroom. Terletak di area yang berdekatan dengan akses udara, air dan darat 

karena membidik peserta sumber daya, pelatihan dan calon buyer yang 

membutuhkan mobilitas tinggi.  
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4.1.3. Aspek Teknologi 

Pemanfaatan teknologi pada bangunan ini menjadi salah satu aspek 

penunjang kinerja dalam aspek keindahan, kenyamanan dan keamanan 

arsitektur. Penggunaan teknologi yang digunakan adalah LED - Dancing 

Façade untuk menjadi elemen façade sekaligus pengarah sirkulasi pada 

bangunan, terutama area public sekaligus menekankan sisi rekreatif. Teknologi 

yang dipakai merupakan modernisasi material seperti penggunaan limbah kayu 

dan tanah liat berlubang sebagai cladding untuk menciptakan iklim mikro 

dengan prinsip kapilaritas dan prinsip perbedaan tekanan udara untuk 

menekankan sisi kontemporer berkelanjutan.  

4.1.4. Aspek Lingkungan  

Pemanfaatan material yang digunakan pada rancangan desain 

kompleks bangunan merupakan material lokal terutama material berbahan 

dasar kayu. Selain untuk menekankan fungsi utama bangunan sebagai 

pelatihan perkayuan, namun juga untuk menekan biaya emisi karbon atau 

biaya distribusi material dan kemudahan perolehan material kembali jika ada 

kebutuhan perbaikan, pengembangan atau renovasi bangunan. Selain itu 

penggunaan material lokal dapat membantu meningkatkan perekonomian 

masyarakat sekitar penyedia material tersebut. Selain itu juga memberi kesan 

alami dan lebih ramah lingkungan.  

4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan 

Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

Perencanaan “Pusat Pelatihan dan Pemasaran Industri Mebel Kreatif 

yang Terintegrasi di Semarang” ini memiliki beberapa tujuan: 
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 Menjadi wadah bagi pelatihan, pembuatan dan pemasaran furniture atau mebel 

beserta dengan industri kreatif desain yang terintegrasi dengan desain dan 

pemasaran furniture atau mebel bagi masyarakat yang bergerak di bidang furniture 

maupun desain atau desain grafis. Selain sebagai sarana edukasi masyarakat juga 

menjadi area usaha dan fasilitas rekreasi di Semarang.  

 Menciptakan suatu desain bangunan yang berorientasi pada proses atau based 

on process oriented work sehingga terdapat alur penataan ruang berdasarkan 

proses kerja sebagai bentuk efisiensi sekaligus menciptakan suatu skenario 

pelatihan yang lebih efektif bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan di bangunan 

ini. 

 Menciptakan desain yang tidak hanya fungsional namun juga menarik serta ikonik 

dan rekreatif bagi masyarakat untuk berkunjung sehingga menjadi daya Tarik 

pangsa pasar terutama furniture atau mebel yang dipamerkan atau dijual di sana.  

 Menghasilkan desain dengan tema yang menunjang aktivitas dan fungsi pada 

bangunan untuk mendukung program pemerintah di bidang furniture dan industri 

kreatif.  

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

Dalam perancangan suatu fasilitas bangunan, rancangan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu: 

a) Sasaran Pelaku 

Sasaran pelaku pada bangunan ini, memengaruhi fasilitas, program dan 

sistem pelatihan yang ada di dalam bangunan ini, serta penentuan hubungan 

antar ruang hingga pemilihan lokasi bangunan ini.  Pelaku pada fasilitas 

kompleks bangunan ini terdiri atas peserta pelatihan (peserta pelatihan individu 

/ kelompok yang bisa berasal dari swasta atau pemerintah di bidang industri 
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kreatif atau mebel), pengunjung dan tamu (masyarakat umum, pihak 

pemerintahanan, tamu VIP dan calon buyer). Pelaku projek juga merupakan 

pengelola dan staff (Pengelola utama, pengelola kompetensi, pengelola 

pengembangan dan pemberdayaan, pengelola pelatihan, pengelola 

operasional fasilitas dan pengelola maintenance) serta penyewa ruang usaha 

dan co-working space.  

b) Aktivitas Pelaku 

Aktivitas pelaku pada bangunan mempengaruhi bagaimana pola 

sirkulasi pelaku dan tatanan ruang yang akan direncanakan pada fasilitas 

bangunan ini.  

c) Jadwal Operasional 

Jadwal kegiatan mempengaruhi bagaimana arsitektur bangunan akan 

merespon keadaan siang dan malam yang mempengaruhi kenyamanan 

manusia yang sedang beraktivitas. 

d) Persyaratan Ruang  

Ruang memiliki syarat dan spesifikasi arsitektural yang harus dipenuhi 

untuk mengoptimalkan fungsi ruangan dan kenyamanan bagi para 

penggunanya, baik secara thermal, visual, dan sebagainya.  

e) Regulasi / Peraturan Daerah 

Rancangan arsitektur harus menurut peraturan dan regulasi yang 

berlaku untuk mencegah penggusuran dan pelarangan perizinan 

pembangunan karena tidak sesuainya perencanaan dengan aturan pemerintah 

yang sudah ditetapkan pada pPeraturan 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 
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2004 tentang BWK III (Kecamatan Semarang Utara dan Semarang Barat) 

tahun 2000-2010. 

f) Kondisi, Potensi dan Kendala pada Tapak  

Penyelesaian masalah kondisi eksisting tapak merupakan langkah yang 

harus dilakukan saat perencanaan untuk merespon potensi dan kendala yang 

mempengaruhi struktur dan fisika bangunan terutama untuk merespon kontur 

tanah, jenis tanah dan daya dukung tanah pada tapak. Secara desain juga 

harus mampu merespon jenis kondisi eksisting lingkungan sekitar tapak dan 

posisi jaringan kota.  

g) Tema Perancangan 

Penekanan desain yang dipilih oleh perancang dalam merespon 

kebutuhan fasilitas atau bangunan akan mempengaruhi bagaimana karakter 

bangunan agar mudah dikenali dan mewadahi perannya sebagai bangunan 

pendidikan atau edukasi di bidang pelatihan dengan baik.  

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

a) Persyaratan Arsitektural 

 Bangunan ini memiliki fungsi utama sebagai bangunan edukasi 

pelatihan, office dan bangunan dengan fasilitas hiburan sehingga 

dibutuhkan penataan pola ruang dan sirkulasi yang jelas, efisien dan 

sistematis. Sirkulasi pada pelatihan yakni based on process oriented 

atau berdasarkan alur kegiatan tujuannya untuk memberi efisiensi 

dan kemudahan sirkulasi pada pelatihan terutama pada workshop 

atau bengkel kerja.  

 Perlu adanya pola tata ruang yang terintegrasi namun tetap memiliki 

pemisahan yang jelas antara pelatihan, workspace, dan retail di 
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mana pelatihan terdiri atas workshop – workshop menimbulkan 

kegaduhan sehingga perlu adanya penyelesaian tata ruang untuk 

mencegah gangguan baik secara visual maupun noise antar fungsi 

fasilitas yang berbeda. 

 Bangunan edukasi pelatihan terutama di bidang mebel dan industri 

kreatif harus terwakili melalui bentuk massa bangunan dan citra 

bangunan. 

 Perlu adanya perhatian terhadap desain dan kenyamanan termal 

terutama di bagian pusat pelatihan di mana beberapa ruang seperti 

workshop, ruang kelas outdoor yang menggunakan pencahayaan 

dan penghawaan alami, sehingga peserta pelatihan dapat lebih 

berkonsentrasi dalam menjalankan pelatihan.  

 Perlu perhatian terhadap jalur sirkulasi terutama bagi truk besar atau 

kontainer yang membawa bahan baku kayu baik jadi maupun tidak 

agar mudah masuk, keluar, bermanuver dalam lingkungan tapak 

pusat pelatihan ini. Sirkulasi juga harus terintegrasi antara indoor dan 

outdoor agar memudahkan perpindahan barang dan manusia.  

 Penataan ruang dan perabot yang efisien dan fleksibel atau mudah 

dipindahkan terutama pada area – area yang disewakan seperti 

ruang usaha sewa, agar sistem pembagian space dan penataan 

ulang fleksibel namun tetap fungsional.  

 Menciptakan suasana yang kondusif dan rekreatif pada bangunan 

agar kondusif dan nyaman bagi para pelaku aktivitas di dalam 

gedung. Selain itu suasana rekreatif selain dapat menarik 

pengunjung, juga menjadi stimulasi visual dalam penciptaan 
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gagasan atau ide bagi peserta pelatihan dan pelaku usaha di dalam 

bangunan.  

 Fasilitas pelatihan baik ruang kelas maupun workshop dan 

sebagainya memperhitungkan kapasitas manusia yang diwadahinya 

beserta dengan sirkulasi di dalam ruangan tersebut. Jumlah manusia 

yang ditampung berkisar maksimal 20 orang per pelatihan. 15-20 

orang dibimbing 1 orang instruktur untuk kelas teoritis dan 5 orang 

dibimbing seorang instruktur untuk ruang kelas praktik.  

 Terdapa sarana prasarana dan fasilitas yang dapat menunjang 

aktivitas yang terjadi di dalamnya.  

 Desain pada workshop mengikuti persyaratan pada bangunan 

industri sehingga peserta pelatihan dapat merasakan lingkungan 

kerja sesungguhnya. 

b) Persyaratan Bangunan 

 Pemilihan struktur permanen yang sesuai dengan tipologi bentuk 

dan bentang bangunan beserta dengan kondisi tapak eksisting. 

Kondisi site yang datar namun cenderung turun dengan muka air 

tanah yang tinggi membutuhkan perlakuan struktur yang khusus 

terutama secara jenis material dan jenis pondasi.  

 Pemanfaatan kombinasi material yang memiliki nilai durability atau 

daya tahan tinggi dengan material lokal yang ramah lingkungan 

untuk mempertahankan kualitas dan memudahkan maintenance 

bangunan. Penggunaan material lokal selain mengurangi emisi 

karbon juga untuk meningkatkan perekonomian lokal.  
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 Untuk sistem pada workshop perencanaan memanfaatkan 

pencahayaan dan penghawaan alami. Penghawaan alami dapat 

memanfaatkan exhaust fan untuk memaksimalkan pertukaran udara 

terutama pada workshop perkayuan yang menghasilkan limbah debu 

kecil. Selain exhaust fan juga dibantu dengan dust collector yang 

merupakan penyedot partikel debu.  

 Perencanaan jalur sistem utilitas dan MEP bangunan seperti jaringan 

listrik, pemipaan air bersih dan kotor, jaringan telepon, dan PA 

system yang memperhhatikan keamanan, visual maupun 

kemudahan maintenance karena peletakan yang mudah dijangkau.  

 Adanya fasilitas penyelamatan terhadap kebakaran atau pada saat 

terjadi bencana alam seperti jalur evakuasi, APAR, kotak hydrant, 

sprinkler, dan sebagainya.  

 Adanya sarana dan fasilitas sirkulasi bagi kaum difabel seperti kamar 

mandi difabel, ramp, lift untuk sirkulasi vertikal.  

c) Persyaratan Lingkungan 

 Perancangan bangunan menyesuaikan regulasi pemerintah sebagai 

bangunan multifungsi edukasi, perkantoran dan komersial.  

 Potensi dan kendala tapak menjadi satu persyaratan desain 

bangunan agar tidak merusak lingkungan site di sekitarnya.  

 Terjangkau oleh jaringan utilitas seperti jaringan PDAM, air bersih, 

saluran riol kota, listrik, telepon dan internet.  

 Berada di lingkungan yang strategis secara aksesibilitas, yakni 

menghubungkan antara jalur darat, jalur udara dan jalur laut dengan 

alasan transportasi material barang dan manusia. Terdapat akses 
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mudah yang menghubungkan dengan pusat kota dengan kondisi 

akses yang baik.  

 Memanfaatkan energi, air dan sumber daya alam lain seperti 

pencahayaan alami dan buatan secara maksimal dan efisien. Sebisa 

mungkin mengurangi limbah, polusi dan kerusakan lingkungan. 

Semisal limbah kayu baik serbuk maupun potongan digunakan 

sebagai bahan bakar untuk boiler mesin kiln dry. Dibutuhkan tempat 

khusus untuk limbah produksi atau pengolahan tertentu sebelum 

dibuang ke pembuangan kota. 

 Bangunan ini menghasilkan kebisingan sebagai bangunan edukasi 

di bidang industri sehingga butuh adanya surat izin Gangguan 

Tetangga (HO). 

4.3. Program Arsitektur  

4.3.1. Program Besaran Ruang dan Kebutuhan Luas Tapak  

a) Hasil Perhitungan Luas Bangunan  

Berdasarkan hasil analisis besaran ruang, diperoleh hasil perhitungan 

besaran luas bangunan total yang dapat dilihat pada tabel 4.1.: 

Tabel 4. 1 - Hasil 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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b) Hasil Perhitungan Luas Lahan dan Parkir 

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 

= 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  
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 Parkir dan Perkerasan  = Luas RT– Luas RTH 

    = 6.535,65 – 1.960,69 

    = 4.574,96 m2 

4.3.2. Program Sistem Struktur dan Enclosure Bangunan 

Sistem struktur yang digunakan merupakan sistem struktur rangka untuk 

mencapai fleksibilitas ruang dan biaya lebih ekonomis. Sementara pemilihan 

pondasi utama menggunakan kombinasi pondasi raft setebal 50 cm dan tiang 

pancang untuk mengantisipasi penuruan muka tanah dengan dimensi pancang 

32.32.32 untuk beban berat dan bentang lebar, terutama area workshop.  

Sementara untuk penggunaan struktur atap menggunakan baja rangka portal 

untuk workshop dan dak beton untuk bangunan publiknya. Sementara untuk 

enclosure, bagian ceiling menggunakan plafond gypsum, kalsiboard dan PVC 

Panel. Untuk dinding menggunakan dinding bata, kaca, partisi, ACP, batu alam 

dan kayu. Sementara lantai menggunakan beton dan Ecotile Flooring pada 

area workshop, keramik, batu alam dan karpet.  

Tabel 4. 2 - Tabel Sistem Struktur pada Bangunan 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

SISTEM STRUKTUR 

No. Jenis Struktur  Penerapan 

1. Sistem Struktur Struktur Rangka pada keseluruhan bangunan  

2. Pondasi   Pondasi kombinasi raft foundation dan tiang 

pancang sebagai struktur utama seperti 

workshop, bangunan utama  

 Pondasi lajur beton bertulang, pondasi lajur 

batu belah untuk bangunan asrama, pos 

satpam, ruang genset, ruang pompa dll. 

3. Plat Lantai Concrete Two way –slab untuk keseluruhan 

bangunan utama (ruang teori pelatihan, ruang 

usaha, retail, co-working space). Untuk ruang 

workshop merupakan bentang lebar tak 

bertingkat.  
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4. Struktur Atap  Struktur atap rangka portal/ engsel, struktur 

space frame, atap gergaji yang dimodifikasi 

untuk area bentang lebar seperti gudang, 

workshop 

 Dak beton untuk bangunan publik utama, 

dimanfaatkan kembali untuk roof garden, 

pameran, dsb.  

SISTEM ENCLOSURE 

No.  Jenis Enclosure Penerapan 

1. Penutup Lantai   Lantai beton/ floor hardener dikombinasikan 

ecotile untuk bangunan workshop dan 

gudang 

 Keramik digunakan untuk bangunan publik 

utama, asrama, bangunan servis baik 

interior maupun eksterior 

 Batu alam digunakan pada bangunan publik 

terutama sirkulasi outdoor   

 Karpet untuk area pamer, showroom  

 Lantai kayu dan parquet pada bangunan 

publik, perpustakaan, co-working space 

dsb. menekankan fungsi sebagai pelatihan 

perkayuan. 

2. Dinding  Dinding batu bata, dinding beton digunakan 

sebagai dinding utama baik pada area 

workshop, bangunan utama publik, 

bangunan servis, asrama. 

 Kayu, batu alam sebagai tambahan 

ornamentasi dinding terutama eksterior  

 Partisi kalsiboard dan partisi kaca terutama 

pada area pengelola 

 ACP sebagai façade, atau entrance 

bangunan. 

3. Plafond  Plafond kalsiboard pada area pengelola, 

asrama, pelatihan, dsb.  

 Plafond Gypsum pada area publik retail, 

ATM center, dsb. 

 PVC Panel untuk area membutuhkan 

estetika seperti showroom, perpustakaan, 

co-working space dsb,  

4. Penutup Atap   Dak beton untuk bangunan publik utama 

dan bangunan servis serta asrama 
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 Genteng beton untuk bangunan pos 

satpam, dan servis 

 Atap seng dengan peredam pada gudang 

dan workshop 

 Atap polycarbonate pada entrance, selasar, 

area bangunan yang terbuka.  

 

4.3.3. Program Sistem Utilitas 

Tabel 4. 3 – Tabel Penerapan Sistem Utilitas Pada Bangunan 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

SISTEM UTILITAS 

Jenis Utilitas Penerapan 

Sistem 

Distribusi Air 

Bersih 

Kombinasi sistem up-feed dan down-feed dengan 

sumber air utama berupa PDAM dan tidak 

memungkinkan untuk membuat sumur artetis. 

 

Sistem 

Pengolahan 

Limbah 

 Jaringan Limbah Cair (Grey Water) 

Limbah cair dikumpulkan melalui bak pengumpul 

yang lalu diolah melalui bio-filtration untuk 

dimanfaatkan kembali atau dibuang melalui saluran 

kota  

 

 Jaringan Air Hujan 

Air hujan disalurkan melalui talang yang kemudian 

dialirkan menuju ground tank khusus untuk air hujan 

yang kemudian digunakan kembali untuk 

penyiraman tanaman, jika berlebihan sisanya 

dibuang melalui saluran kota. 

 Jaringan Limbah Padat   
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Limbah padat dikelola menggunakan sewage 

treatment plant atau STP melalui dua proses yakni 

mekanik dan netralisasi cairan yang kemudian 

dibuang melalui saluran kota. 

 Jaringan Limbah Cair – Sisa Finishing 

Limbah cair sisa finishing merupakan material 

berbahan dasar water-based sehingga aman untuk 

lingkungan dan pengolahan sama dengan grey water 

yang menggunakan bio-filtration.  

Sistem 

Pengelolaan 

Sampah 

Terpusat 

 Sampah Limbah Perkayuan Hasil Pelatihan  

Sampah limbah perkayuan hasil pelatihan, terutama 

berupa serbuk dan potongan kayu kecil disedot oleh 

dust collector yang kemudian dikumpulkan ke tempat 

penampungan kayu. Sama halnya dengan limbah 

kayu potongan besar. Limbah digunakan untuk 

pembakaran kiln dry atau dibuang / dijual kembali 

untuk didaur ulang. 

 Sampah Biasa  

Sampah dikumpulkan baik dari shaft sampah 

maupun dari tempat sampah biasa yang kemudian 

dibuang pada bak sampah pusat kompleks 

bangunan yang kemudian diambil oleh petugas 

kebersihan.  

Sisten Pemadam 

Kebakaran  

 Penanggulangan Pasif 

Menggunakan pintu darurat, tangga darurat, smoke 

detector system, dan sprinkler system.  

 Penanggulangan Aktif  

Sistem Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan 

Hydrant system baik hydran box maupun hydrant 

pillar. 

 

Sistem Elektrikal 

Sumber penyaluran listrik pada tempat ini merupakan 

dari PLN sebagai sumber primer dan genset sebagai 

sumber sekunder, photovoltaic panel juga digunakan 

sebagai sumber sekunder.  
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Sistem 

Telekomunikasi  

 Internal  

Menggunakan telepon (intercom) pada pengelola, 

sistem alamat publik (Public Adress System) pada 

area publik dan workshop, walky talky untuk 

pengelola keamanan, dan jaringan audio sentral 

untuk area publik. 

 Eksternal 

Menggunakan jaringan telepon dan internet fiber 

optic terutama untuk perpustakaan, pengelola, area 

pelatihan, serta telepon interlokal untuk pengelola.  

Sistem 

Penghawaan  

 Penghawaan Alami 

Penghawaan alami melalui bukaan hidup dan 

bukaan atas untuk mendukung cross dan vertical 

ventilation, pada area publik terbuka, workshop, 

gudang, area asrama, dsb. 

 Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan melalui AC central sebagai 

keseluruhan bangunan publik, AC standing dan split 

sebagai pendukung terutama untuk area showroom, 

asrama, dsb. Exhaust Fan digunakan pada area 

servis seperti ruang genset, pompa, dapur, kamar 

mandi, workshop jika dibutuhkan untuk mendukung. 

Kipas angin juga diletakkan pada workshop. 

Sistem 

Pencahayaan  

 Sistem Pencahayaan Alami  

Diperoleh dari bukaan – bukaan kaca baik hidup 

maupun mati seperti skylight, glass block, hinged 

windows, dll terutama pada area workshop, area 

publik terbuka, dengan orientasi utama utara – 

selatan. 

 Sistem Pencahayaan Buatan 



  

315 
 

Pencahayaan buatan diletakkan di semua ruang. 

Menggunakan lampu LED untuk menghemat energy. 

Sementara penggunaan lampu emergency lamp 

dibutuhkan untuk area workshop.  

Sistem 

Transportasi 

Vertikal  

Transportasi vertikal menggunakan lift, eskalator, 

tangga dan ramp pada bangunan utama publik. 

Sementara bangunan asrama menggunakan tangga 

dan ramp. Bangunan workshop merupakan bangunan 

bentang lebar sehingga tidak membutuhkan transportasi 

vertikal. 

Sistem 

Keamanan  

 Sistem Keamanan Aktif 

Menggunakan jasa pengelola security atau satpam 

 Sistem Keamanan Pasif 

Menggunakan jasa CCTV 24 jam 

Sistem 

Penangkal Petir 

Menggunakan sistem sangkar faraday yang memiliki 

jangkauan luas.  

 

4.3.4. Program Lokasi Tapak 

 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 

o Timur   : Jalan Kawasan Cipta Raya, Lahan Kosong, kawasan 

industri dan kontainer 

 Luas Tapak   ± 15.000 m2 
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Gambar 4. 1 – Peta Udara Lokasi Tapak Terpilih 
Sumber: Google Maps, diakses 2018 

 

 
Gambar 4. 2 - Peta CAD Lokasi Tapak Terpilih 

Sumber: Digambar Ulang dari Peta CAD Kota Semarang 2007, 2018 

 

 Kelebihan dan Kelemahan Tapak 

Tabel 4. 4 – Kelebihan dan Kelemahan Tapak Terpilih 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

 

Kelebihan Kelembahan 

Lokasi terletak di jalan Arteri Primer 

yang merupakan jalan Arteri Yos 

Sudarso – RE Martadinata dengan 

lebar mencapai 25 meter untuk 

Daya dukung dan kestabilan tanah 

kurang, tanah keras mencapai 60 

meter ke dalam tanah dan tanah 

lumpur sehingga rentan akan 



  

317 
 

sirkulasi dua arah sehingga 

mempermudah aksesibilitas. 

penurunan tanah (soil subsidence) 

serta rob. 

Lokasi terletak dekat dengan seperti 

bandara, stasiun, jalan raya dan 

pelabuhan yang merupakan 3 jenis 

sarana transportasi utama sehingga 

lokasi mudah diakses. 

Karena lokasi berada di jalan besar, 

maka rentan mengalami kemacetan 

meskipun sudah ada jalan lingkungan 

yang mampu membantu mengurai 

kemacetan. 

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. 

Lokasi berdekatan dengan area 

pergudangan, ruko dan kontainer 

sehingga vegetasi lingkungan kurang 

memadai bahkan cenderung gersang. 

Akibatnya kondisi lingkungan cukup 

panas dan kelembaban tinggi. 

Cukup 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. 

 

 


