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BAB III  

ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 
3.1 Analisis Pendekatan Arsitektur 

3.1.1 Studi Aktivitas 

3.1.1.1 Pengelompokan Kegiatan 

Aktivitas dan kegiatan pada pusat seni fotografi ini 

dibagi menjadi 4 kelompok kegiatan yaitu kelompok 

kegiatan utama, kelompok kegiatan pelayanan publik, 

kelompok kegiatan pengelola, dan kelompok kegiatan 

penunjang. 

Tabel 3. 1 Pengelompokan kegiatan utama 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategori 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiatan 
seni 

berfoto 

Berfoto, 
Diskusi, 
Mempersiapkan 
alat 

Fotografer 

Hall 
studio 
utama 
Sitting 

group 

Publik 
Berfoto, 
Diskusi, 
Tutorial kamera 

Pengunjung 
(anak, 
remaja, 
dewasa) 

Sitting 

area 
Hall 
studio 
utama 

Mempersiapkan 
alat foto, 
Mengarahkan 
pengunjung 

Pengelola 

(staf loket, 
staf studio) 

Hall 
studio 
utama 
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Kegiatan 
komersil 

Berfoto, 
Diskusi, 
Mempersiapkan 
peralatan 

Fotografer 

Studio 
foto 
komersial 
Ruang 
rias 
Ruang 
kostum 
Ruang 
editorial 

Semi 
privat 

Menyewa 
studio, 
Menjadi model, 
Diskusi, 
Merias, 
Ganti kostum 

Pengunjung 
(anak, 
remaja, 
dewasa) 

Studio 
foto 
komersial 
Ruang 
rias 
Ruang 
kostum 

Mempersiapkan 
alat foto 
Mempersiapkan 
studio 

Pengelola 
(staff ruang 
studio 
komersial) 

Studio 
foto 
komersial 
Ruang 
editorial 
Gudang 

Apresiatif 
dan 

rekreatif 

Melihat 
pameran, 
Berdiskusi, 
Mengisi acara, 
Menampilkan 
karya, 
Mengapresiasi 

Fotografer 
Pengisi 

Ruang 
transit 
Galeri 
pameran 
Podium 

Publik 

Melihat 
pameran, 
Berfoto, 
Mengapresiasi, 
Berdiskusi 

Pengunjung 
(anak, 
remaja, 
dewasa) 

Galeri 
pameran 
Sitting 

group 

Mengarahkan 
pengunjung, 
Display karya 
foto,  
Bongkar muat 
display 

Pengelola 
(staf guide, 
staf display) 

Galeri 
pameran 
Waiting 

area 
Gudang 
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Edukatif 
dan 

workshop 

Melatih, 
Berfoto, 
Berdiskusi, 
interaksi 

Pengisi  
Ruang 
workshop 

Privat 
 

Belajar, 
Berfoto, 
Berdiskusi, 
Tutorial kamera  

Pengunjung 
minat seni 
fotografi 
Fotografer 

Ruang 
workshop 

Mengarahkan 
pengunjung, 
Mempersiapkan 
prasarana 

Pengelola 
(staff ruang 
workshop) 

Ruang 
workshop 

Gudang 

  
  Tabel 3. 2 Pengelompokan kegiatan pelayanan public 

  Sumber: Analisis pribadi, 2018 
 

KELOMPOK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Kategori 
Kegiatan Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Pelayanan 
Informasi 

Bertanya, 
Reservasi, 
Pendaftaran 

Fotografer 
Pengunjung 
(anak, 
remaja, 
dewasa) 

Waiting area 

Sitting area 

Resepsionis 
Publik 

Melayani 
informasi. 

Pengelola 

(staf 
resepsionis) 

Resepsionis 

Pelayanan 
Akomodasi 

BAB / BAK, 
Ibadat, 
Duduk 

Fotografer 
Pengunjung 
(anak, 
remaja, 
dewasa), 
Pengelola 

Toilet  
Mushola 
Sitting area 

Servis 

Menjaga 
kebersihan, 
Merawat 
fasilitas 

Pengelola 
(Cleaning 
service) 

Toilet  
Janitor 
Gudang 

Sekuritas 
Bangunan 

Menjaga 
keamanan 
dan 
ketertiban  

Pengelola 
(staf 
sekuriti) 

Ruang 
CCTV 
Pos jaga 

Semi 
Privat 
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  Tabel 3. 3 Pengelompokan kegiatan pengelolaan 
  Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLAAN 

Kategori 
Kegiatan Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat  

Direksi & 
manajemen 

Menerima 
tamu penting, 
Mengatur 
staf, 
Memimpin 
dan mengatur 

Direktur 
Manajer 

R. Kerja  
R. Tamu 
R. Rapat 
R. Arsip 

Privat 

Sekretariat 
dan 

administrasi 

Membuat 
laporan, 
mengolah 
data masuk 
dan keluar, 
menyimpan 
berkas. 

Sekretaris 
Resepsionis 

R. Kerja 
R. Arsip 

Privat 

Operasional 
fasilitas 

Melakukan 
maintenance, 
perawatan 
properti. 

Teknisi 
R. MEE 
R. Genset 
Gudang 

Privat 

   
  Tabel 3. 4 Pengelompokan kegiatan penunjang 

  Sumber: Analisis pribadi, 2018 
 

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

Kategori 
Kegiatan Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Shopping 

Membeli 
souvenir, 
Membeli alat 
fotografi, 
Menyewa 
alat fotografi, 
Jasa cuci 
cetak, 
Jasa cetak 
foto 

Fotografer 
Pengunjung 
(anak, 
remaja, 
dewasa) 

Retail 

shop 
Publik 
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Menjual 
souvenir, 
Menjual alat 
fotografi 
Melayani 
pembeli 

Pengelola 

(staf 
penjualan) 

Retail 

shop 

Gudang 

Kuliner 

Membeli 
snack, 
Makan dan 
minum 

Fotografer 
Pengunjung 
(anak, 
remaja, 
dewasa) 

Kafetaria 

Publik 
Menjual 
snack, 
makanan 
dan 
minuman 

Pengelola 

(staf penjual 
makanan 
minuman) 

Kafetaria 
 

Berdiskusi 

Berdiskusi, 
Duduk 
santai 

Fotografer 
Pengunjung 
(anak, 
remaja, 
dewasa) 

Ruang 
komunal 

Publik 

Melayani 
kebutuhan 

Pengelola 
(staf ruang 
komunal) 

Ruang 
komunal 

Working 

space 

Berdiskusi 
Bekerja 
Mengedit 

Fotografer 
Ruang 
fotografer 

Semi 
Publik Mempersiap

kan fasilitas 
dan 
kebutuhan  

Pengelola 
(staf 
fotografer, 
staf 
operator) 

Ruang 
fotografer 
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3.1.1.2 Pola Aktivitas 

• Pola aktivitas datang : 

  
 

 Skema 3. 1 Pola aktivitas datang 
 Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
• Pola aktivitas pulang / pergi : 

  
 

  Skema 3. 2 Pola aktivitas pulang / pergi 
  Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
• Pola aktivitas pengunjung umum : 

 

  
 Skema 3. 3 Pola aktivitas pengunjung 

 Sumber: Analisis pribadi, 2018 

Datang Bangunan Parkiran / 
Drop off 

Tapak Pedestrian Entrance 

Bangunan Pergi Parkiran / 
Drop on 

Exit Pedestrian Tapak 

Datang 

Resepsionis entrance 

galeri pameran 
Studio 

foto sewa 
area hall studio 

utama 
berfoto 

Area penunjang 
Makan minum/retail shop/ruang komunal 

Pulang / Pergi 
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• Pola aktivitas pengunjung fotografer : 
 

 
 

 Skema 3. 4 Pola aktivitas pengunjung fotografer 
 Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
• Pola aktivitas pengelola : 

 

   
 

 Skema 3. 5 Pola aktivitas pengelola 
 Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

 

 

Datang 

Resepsionis entrance 

galeri 
pameran 

Ruang 
worksho

p 

area hall studio 
utama, berfoto, 

jalan-jalan 

Area penunjang 
Makan minum/retail shop/ruang fotografer 

Pulang / Pergi 

Datang 

Istirahat 
Makan / 
minum 
Ibadat 
MCK 

Absensi 
Bekerja 
Rapat 

Pulang / Pergi 

Studio foto sewa 
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3.1.1.3 Waktu Operasional Bangunan  

  Tabel 3. 5 Waktu operasional bangunan 
  Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Hall studio utama 

Kegiatan fotografi 
Tutorial percobaan 
kamera 

Senin – Minggu : 
09.00 – 21.00 

Pameran karya* 
Senin – Minggu : 
09.00 – 21.00 

Workshop umum* 
Senin – Minggu : 
09.00 – 21.00 

Loket/resepsionis 

Penjualan tiket  
Pemesanan studio 
sewa 
informasi 

Senin – Minggu : 
09.00 – 21.00 

Ruang studio 
komersial 

Foto wisuda, foto 
katalog, foto pribadi, 
dan lain-lain. 

Senin – Minggu : 
09.00 – 21.00 

Ruang workshop Pelatihan dan edukasi* 

Jumat – Minggu :  
08.00 – 10.00  
13.00 – 15.00 
19.00 – 21.00 

Galeri seni fotografi 

Pameran alat fotografi 
antik 

Senin – Minggu : 
09.00 – 21.00 

Pameran karya seni 
fotografi* 

Senin – Minggu : 
09.00 – 21.00 

Toko souvenir 
Toko jual beli alat 

fotografi 
Toko percetakan 

foto 

Penjualan cinderamata 
Penjual beli dan 
persewaan alat 
fotografi 
Jasa layanan cetak 
foto dan cuci cetak film 

Senin – Minggu : 
09.00 – 21.00 

Kafetaria 
Penjualan makanan, 
minuman, dan snack 

Senin – Minggu : 
09.00 – 21.00 

Ruang komunal 
Bersantai, diskusi 
antar pengunjung 
dengan fotografer 

Senin – Minggu : 
09.00 – 21.00 

Ruang fotografer 
Bekerja, editing, 
diskusi antar fotografer 
dan komunitas 

Senin – Minggu : 
09.00 – 21.00 
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Kantor pengelola 

Direksi 
Senin – Jumat : 
08.00 – 13.00 

Karyawan/staff 

Senin – Minggu :  
Shift 1 : 09.00 – 
15.00 
Shift 2 : 15.00 – 
21.00 
 

Security 
Pelayanan keamanan 
dan ketertiban 

Senin – Minggu  
Shift 1 : 07.00 – 
15.00 
Shift 2 : 15.00 – 
23.00 
Shift 3 : 23.00 – 
07.00  

 
 

3.1.2 Studi Fasilitas 

3.1.2.1 Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang berdasarkan analisis pelaku 

dan aktivitas pelaku di dalam bangunan Pusat 

Fotografi Seni :   

  Tabel 3. 6 Analisis pendekatan kebutuhan ruang 
 Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Jenis 
Ruang 

Pengunjung 
umum 
(anak, 

remaja, 
dewasa) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Mencari 
informasi 
Membeli tiket 

Resepsionis 

/ Foyer 

Publik/ 
servis 

Indoor 

Menunggu 
Sitting room Publik Out / 

Indoor 

Masuk hall Hall Studio Publik Indoor 

Kegiatan seni 
berfoto 

Hall studio 

utama  

Publik Indoor/ 

outdoor 

* Hanya pada event tertentu. 
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Workshop 

dan pameran 

berkala 

Open space 

Melihat 
pameran 

Galeri seni Publik Indoor/ 

outdoor 

Menyewa 
studio foto 

Studio foto 
sewa 

Semi 
privat 

Indoor 

Berias  
Studio foto 
bagian ruang 
rias 

Privat  Indoor  

Berganti 
kostum 

Studi foto 
bagian ruang 
kostum 

Privat  Indoor  

Santai dan 
diskusi 

Ruang 
komunal 

Publik Semi 

outdoor 

Membeli 
souvenir/alat 
fotografi 

Toko 
souvenir dan 
alat fotografi 

Publik Indoor 

Mencetak foto 
Toko cetak 
foto 

Publik Indoor 

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

Outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengunjung 
khusus 

(fotografer 
dan 

komunitas) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Mencari 
informasi 
yang 
diperlukan 

Resepsionis/ 
foyer 

Publik/ 
servis 

 Indoor 

Jasa fotografi, 
berfoto 

Ruang studio 
foto sewa 

Semi 
privat 

Indoor 

Pelatihan dan 
edukasi 

Ruang 
workshop 

Privat Indoor 

Diskusi dan 
bekerja antar 
fotografer 

Ruang 
fotografer 

Privat Indoor 

Diskusi santai 
dengan 
pengunjung 

Ruang 
komunal 

Publik Semi 

outdoor 
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Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengunjung 
khusus (tamu 
khusus dan 

pengisi acara) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Mencari 
informasi 
yang 
diperlukan 

Resepsionis/ 
foyer 

Publik/ 
servis 

 Indoor 

Melatih dan 
memberikan 
workshop 

Ruang 
workshop 

Hall studio 

utama 

Privat Indoor 

Diskusi dan 
bekerja antar 
fotografer 

Ruang 
fotografer 

Privat Indoor 

Diskusi santai 
dengan 
pengunjung 

Ruang 
komunal 

Publik Semi 

outdoor 

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Direktur) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Menerima 
tamu 

R. Tamu 
direksi 

Semi 
Publik 

Indoor 

Bekerja R. Direksi Privat Indoor 

Mengatur staf 
R. Kerja 
Karyawan 

Privat Indoor 

Rapat R. Rapat Privat Indoor 

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 
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Pengelola 
(Manajer) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja R. Manajer Privat Indoor 

Rapat R. Rapat Privat Indoor 

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Sekretaris) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja 
R. Kerja 
karyawan 

Privat Indoor 

Menyimpan 
arsip 

R. Arsip Privat Indoor 

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Staf 

Administrasi 
dan 

Personalia) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja 
R. Kerja 
karyawan 

Privat Indoor 

Menyimpan 
arsip 

R. Arsip Privat Indoor 

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 
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Pengelola 
(Staf 

Operator) 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Operasi 
perangkat 

Ruang 
workshop 

Privat Indoor 

Operasi 
perangkat 

Hall studio 

utama 

Open space 

Publik Indoor/ 

outdoor 

Operasi 
perangkat 

Galeri 
pameran 

Publik Indoor 

Operasi 
perangkat 

Studio foto 
sewa 

Semi 
Privat 

indoor 

Operasi 
perangkat 

Ruang 
editorial 

Privat  Indoor  

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Teknisi) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Maintenance, 
Operasi 
utilitas 

R. MEE 

R. Genset 
Servis Indoor 

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Staf Loket/ 
resepsionis) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Penjualan 
tiket 
Reservasi 
Informasi 

Resepsionis Publik Indoor 
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Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Staf 

penjualan 
souvenir, 

penjualan alat 
fotografi dan 
persewaan, 

staf jasa 
percetakan) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Pelayanan 
penjualan 
souvenir 

Toko 
Souvenir 

Publik Indoor 

Pelayanan 
penjualan dan 
persewaan 
alat fotografi 

Toko alat 
fotografi 

Publik Indoor  

Pelayanan 
jasa 
percetakan 

Toko 
percetakan 

Publik Indoor 

Laboratorium 
cuci film 

Ruang cuci 
cetak 

Privat Indoor 

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Staf 

penjualan 
kuliner) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Penjualan 
snack 

Snack corner Publik Indoor 

Penjualan 
makanan dan 
minuman 

Kafetaria Publik 
Semi 

outdoor 

Menyiapkan 
makan dan 
minum bagi 
pengelola 

Pantry Servis Indoor 

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 
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BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Cleaning 

service) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Merawat dan 
menjaga 
kebersihan, 
kerapian 

Janitor 
Gudang 

Publik Indoor 

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Chef) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Memasak Dapur Privat Indoor 

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 

BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Security) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off 
Entrance Publik Semi 

indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Menjaga 
ketertiban dan 
keamanan 
bangunan, 
lingkungan 

Security area Servis Indoor 

R. CCTV Privat Indoor 

Pos jaga Servis Outdoor 

Menjaga 
barang staf 

R. Loker Privat Indoor 

Makan, 
minum 

Kafetaria Publik Semi 

outdoor 
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BAB / BAK 
Toilet / 
Lavatory 

Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

 
  Tabel 3. 7 Kebutuhan ruang 

  Sumber: Analisis pribadi, 2018 
 

1. Way in / Entrance 

Gate 
19. Studio sewa 37. R. Loker 

2. Way out / Exit Gate  20. R. Workshop 38. R. Ganti 
3. Area parkir 21. Open Space 39. R. Rias 
4. Entrance / Exit 22. Ruang editorial 40. R. Manajer 

komersial dan 
pemasaran 

5. Janitor 23. Sitting area 

6. Toilet / Lavatory 24. Gudang 41. R. Kepala 
perawatan 
bangunan 

7. Pantry 25. R. Rapat 

8. R. Staf administrasi 26. R. Kepala 
direksi 

42. R. Kepala sekuriti 

9. R. Staf operasional 27. Gardern area 43. Toko jual beli dan 
sewa alat fotografi 10. R. Manajer 

operasional 
28. R. MEE 

11. R. AHU 29. R. Sekretaris 44. R. Kepala toko 
retail 12. Resepsionis 30. R. Manajer 

admin. 
13. Toko souvenir 31. Dapur 45. R. Kepala 

operator 
14. R. Kepala kafetaria 32. Kafetaria 46. R. Genset 
15. R. Manajer 

Kafetaria 
33. Pos Jaga 47. Mushola 

16. Laboratorium cuci 
cetak 

34. Security area 48. R. Tamu 

17. Hall utama studio 35. R. CCTV 49. R. Arsip 
18. Galeri pameran 36. Ruang 

fotografer 
50. Ruang komunal 
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3.1.2.2 Persyaratan Ruang 

Berdasarkan studi di atas, maka kriteria ruang yang akan direncanakan memiliki persyaratan 

sebagai berikut : 

Tabel 3. 8 Analisis persyaratan ruang 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

NO. NAMA RUANG 

Akustik Pencahayaan Penghawaan Keamanan 

St
ab

il  

Te
na

ng
 

A
la

m
i  

B
ua

ta
n 

A
la

m
i 

B
ua

ta
n 

K
eb

ak
ar

an
 

Se
ku

rit
as

 

1. Way in / Entrance Gate  ● ●  ●   ● 
2. Way out / Exit Gate   ● ●  ●   ● 
3. Area parkir  ● ● ● ●   ● 
4. Entrance / Exit  ● ● ● ●  ● ● 
5. Janitor ●  ● ● ●  ●  
6. Toilet / Lavatory ●  ● ● ● ● ●  
7. Pantry ●  ● ● ● ● ●  
8. Dapur ●  ● ● ●  ●  
9. R. MEE ●  ● ● ●  ● ● 
10. Kafetaria ●  ● ● ● ● ● ● 
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11. Snack corner ●  ● ● ● ● ● ● 
12. Resepsionis ●  ● ●  ● ● ● 
13. Toko souvenir ●  ● ● ● ● ● ● 
14. Toko jual beli alat fotografi ●  ● ● ● ● ● ● 
15. Toko percetakan ●   ●  ● ● ● 
16. Laboratorium cuci cetak  ●  ●  ● ● ● 
17. Hall studio utama  ●  ●  ● ● ● 
18. Galeri pameran  ● ●  ●  ● ● 
19. Studio sewa  ● ● ●  ● ● ● 
20. R. workshop  ●  ● ●  ● ● 
21. Open space ●  ● ● ● ●  ● 
22. Ruang editorial  ● ● ● ● ● ● ● 
23. Sitting area ●  ● ● ●  ● ● 
24. Gudang ●  ● ● ●  ● ● 
25. R. Rapat  ● ● ● ● ● ● ● 
26. R. Kepala direksi  ● ● ● ● ● ● ● 
27. R. Staf administrasi  ● ● ● ● ● ● ● 
28. R. Staf operasional  ● ● ● ● ● ● ● 
29. R. Sekretaris  ● ● ● ● ● ● ● 
30. R. Manajer administrasi  ● ● ● ● ● ● ● 
31. R. Manajer operasional   ● ● ● ● ● ● ● 
32. R. Manajer Kafetaria  ● ● ● ● ● ● ● 
33. R. Manajer komersial dan pemasaran  ● ● ● ● ● ● ● 
34. Security area ●  ● ● ● ● ● ● 



73 

35. R. CCTV ●   ●  ● ● ● 
36. R. fotografer ●  ● ●  ● ● ● 
37. R. Ganti ●   ●  ● ● ● 
38. R. Loker ●   ●  ● ● ● 
39. R. Rias ●   ●  ● ● ● 
40. Pos Jaga ●  ●  ●   ● 
41. R. Kepala perawatan bangunan  ● ● ● ● ● ● ● 
42. R. Kepala sekuriti  ● ● ● ● ● ● ● 
43. R. Kepala kafetaria  ● ● ● ● ● ● ● 
44. R. Kepala toko retail  ● ● ● ● ● ● ● 
45. R. Kepala operator  ● ● ● ● ● ● ● 
46. R. Genset ●  ● ● ●  ● ● 
47. Mushola  ● ● ● ● ● ● ● 
48. R. Tamu  ● ● ● ● ● ● ● 
49. R. Arsip ●  ● ● ● ● ● ● 
50. R. komunal ●  ● ● ●  ● ● 
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3.1.2.3 Pola Sirkulasi Ruang 

Berdasarkan studi tersebut, maka pola sirkulasi 

ruang yang akan terjadi dikategorikan sebagai berikut : 

a. Pola sirkulasi unit kegiatan pelayanan publik 

b. Pola sirkulasi unit kegiatan pengelolaan 

c. Pola sirkulasi unit kegiatan penunjang 

3.1.2.4 Pendekatan Jumlah Pelaku 

Pendekatan jumlah pelaku dibedakan 

berdasarkan jenis pelaku pada bangunan yakni : 

a. Pendekatan jumlah pengelola dalam bangunan : 

  Tabel 3. 9 Analisis jumlah pengelola 
  Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
Pelaku Jumlah Analisis 

Direktur 1  
Manajer administrasi & personalia 1  
Staf administrasi / Staf bendahara 4  
Sekretaris administrasi & personalia 4  
Resepsionis 4 2 shift @ 2 staff 
Manajer operasional 1  
Kepala bagian operator 1  
Operator hall studio utama 1  
Operator galeri 1  
Operator workshop 1  
Operator studio sewa 1 2 shift @ 2 staff 
Kepala bagian perawatan bangunan 1  
Teknisi MEE & Genset  3  
Teknisi AHU 3  

Cleaning service 12 
4 bagian outdoor 
8 bagian indoor 

Kepala bagian sekuriti 1  
Sekuriti lapangan 6  
Sekuriti CCTV 2  
Manajer komersial & pemasaran  1  
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Kepala bagian komersial 1  
Staf studio sewa 2  
Staf hall studio utama 3  
Staf galeri 2  
Staf workshop 2  
Kepala bagian toko retail 1  
Staf kasir 2 2 shift @ 1 staff 
Staf alat fotografi 2  
Staf percetakan 2  
Staf souvenir 2  
Manajer kafetaria 1  
Staf kafetaria 10 2 shift @ 5 staff 
Staf snack corner 4 2 shift @ 2 staff 
Chef 5  
Staf kasir 3  
Total 91 pengelola 

 

b. Pendekatan analisis jumlah pengunjung dalam 

bangunan : 

  Studi analisis jumlah pengunjung dalam 

bangunan pusat seni fotografi mengambil beberapa 

sampel data pengunjung dari kesamaan karakteristik 

fasilitas dan aktivitas bangunan. Persamaan yang dikaji 

meliputi galeri, studio foto, dan ruang workshop pada 

studi tinjauan bangunan serupa. Berikut adalah data 

jumlah pengunjung bangunan serupa tahun 2015-

2017: 

  Tabel 3. 10 Jumlah pengunjung tahun 2015-2017 
  Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
Bangunan 

sejenis 
Tahun  
2015 

Tahun  
2016 

Tahun  
2017 
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Third Eye 
Space 81.398 81.954 82.620 

Jonas 
Photo 54.321 54.690 55.852 

Dia.Lo.gue 64.824 65.361 66.436 

 

  Rata-rata kunjungan di kota Semarang 

diasumsikan dengan data pada bangunan Jonas Photo 

yaitu 55.852 orang pada tahun 2017. Sedangkan 

asumsi pengunjung di Jakarta diasumsikan pada 

bangunan Third Eye Space yaitu sebesar 82.620 orang 

pada tahun 2017. Dari asumsi tersebut dapat ditarik 

sebuah factor pengunjung di kota Semarang dengan 

perhitungan berikut: 

Faktor Asumsi = !"#$%&	()*+"*,"*+	-./%	0%*+	%-%*	12%*%$2323
!"#$%&	()*+"*,"*+	-./%	(4)3)1)*

  

Faktor Asumsi = 55.758	()*+"*,"*+
78.98:	()*+"*,"*+

 

Faktor Asumsi = 0,67 digunakan untuk bangunan di 

kota preseden. 

Perhitungan laju peningkatan jumlah pengunjung 

hingga tahun 2017: 

Rasio Peningkatan (R) =   

;)$232&	()*+"*,"*+	()4/%&"*
<)*+"*","*+	/%&"*	%=%$

 x FA x 100% 
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• Third Eye Space 

Tahun 2015 – 2016 

 = 7>.?5@A7>.B?7
7>.B?7

 x 0,67 x 100% = 0,45% 

Tahun 2016 – 2017 

 = 78.98:A7>.?5@
7>.?5@

 x 0,67 x 100% =0,54 % 

Rata-rata laju peningkatan hingga tahun 2017 = 0,49% 

• Jonas Photo 

Tahun 2015 – 2016 =5@.9?:A	5@.B8>
5@.B8>

 x 100% = 0,67% 

Tahun 2016 – 2017 = 55.758A5@.9?:
5@.9?:

  x 100% = 2,12% 

Rata-rata laju peningkatan hingga tahun 2017 = 1,39% 

• Dia.Lo.Gue 

Tahun 2015 – 2016  

=95.B9>A9@.78@
9@.78@

 x 0.67 x 100% = 0,55% 

Tahun 2016 – 2017  

= 99.@B9A95.B9>
95.B9>

 x 0.67 x 100% = 1,10% 

Rata-rata laju peningkatan hingga tahun 2017 = 0,82% 

   Laju peningkatan = CD%32.	<)*2*+-%/%*	(D)
/%&"*	0%*+	12%*%$2323

 

   Laju peningkatan = :.@?%H>.B?%H:.78%
B

 

   Laju peningkatan = 0.9% 
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Jadi berdasarkan analisis dan asumsi, angka laju 

peningkatan jumlah pengunjung pada studi tinjauan 

bangunan dari tahun 2015 – 2017 adalah 0,9% 

Perhitungan asumsi jumlah pengunjung 

bangunan per 15 tahun mendatang dengan rumus 

sebagai berikut: 

Pt = Po x (1 + r)t 

Pt : Jumlah pengunjung pada tahun 2032. 

Po : Rata-rata pengunjung pada tahun 2017. 

t : Tahun proyeksi. 

r : Presentase laju peningkatan pengunjung rata 

– rata. 

Pt = Po x (1 + r)t 

Pt =  x (1 + 0,009)15 

Pt = 68.302,66 x (1,009)15 

Pt = 78.127,71 à 78.130 pengunjung. 

 Jadi, asumsi jumlah pengunjung 15 tahun ke depan 

pada tahun 2032 yaitu 71.000 pengunjung/tahun atau 

6.510 pengunjung / bulan atau ± 220 pengunjung / 

hari. 
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Tabel 3. 11 Anggota komunitas di Kota Semarang 
Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

 

Komunitas fotografi 
di kota Semarang Jumlah anggota saat ini 

KFS 5.250 orang 

Mata Semarang 2.295 orang 

Semarang photo club 2.090 orang 

Bambang RSD 1.795 orang 

 

Rata-rata jumlah anggota komunitas di Semarang 

yaitu 2.857 orang berdasarkan data dari 4 komunitas 

terbesar di kota Semarang. Berdasarkan survey 

kualitatif pada komunitas di kota semarang dari 

seluruh member diketahui jumlah yang aktif sekitar 

10% dari jumlah anggota. Perhitungan komunitas 

yang aktif bergabung dalam bangunan ini 

berdasarkan asumsi tersebut menjadi: 

  2.857÷10% = ± 285 orang 

Jadi total pengguna bangunan: 

= Pengunjung umum + komunitas + pengelola 

= 220 + 285 + 91 = 596 orang. 
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3.1.3 Studi Ruang Khusus 

3.1.3.1 Hall studio utama 

  Hall studio utama merupakan ruang utama pada 

projek ini. Fungsi utama dari ruang ini adalah untuk foto 

studio dengan menggunakan pencahayaan alami. Di 

dalam ruang ini akan disediakan beberapa photobooth 

dengan desain tema yang berbeda-beda. Berikut 

adalah ilustrasi photobooth yang akan disediakan.  

 

   Gambar 3. 1 Studi hall studio 
   Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
Dari ilustrasi di atas, dapat diketahui kebutuhan satu 

buah photobooth adalah 3m x 4m. Dalam satu hall akan 

disediakan 20 photobooth. 

Analisis besaran: 

Luas spot foto (3 x 4) x 20 + 10% flow = 264m2 

Sitting area 0,50m x 3m x 7buah  = 10,5m2 
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Total       = 274,5m2 

Dari perhitungan di atas dapat diketahui luas untuk hall 

studio utama adalah 274,5m2. 

3.1.3.2 Galeri fotografi 

  Ruang galeri yang berisi karya fotografi berupa 

foto berbingkai dengan ukuran 30R (75cm x 100cm). 

Galeri ini akan menampilkan 30 (asumsi event 

maksimal) karya fotografi. Dari jumlah karya tersebut 

dapat dihitung besaran ruang dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

 

   Gambar 3. 2 Studi area galeri 
   Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
Dari analisis di atas dapat diketahui 1 karya 

membutuhkan ruang 2m x 1.8m = 3.6m2. Dari 

perhitungan ruang perkarya tersebut akan dikalikan 

dengan jumlah karya.  

Analisis besaran: 

Luas karya 3.6m2 x 30 unit  = 216m2 
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Rak display 8,75m2 x 2unit  = 17,5m2 

Total      = 233,5m2 

3.1.3.3 Ruang workshop 

  Pada ruang workshop aktivitas utamanya 

adalah seminar dari pembicara dengan kapasitas 

peserta workshop 150 orang. Dari kapasitas ruang 

tersebut dapat ditentukan besaran ruang dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

   Gambar 3. 3 Studi ruang workshop 
   Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
Berdasarkan analisis dari kebutuhan ruang duduk 

manusia di atas. Maka dapat ditentukan besaran ruang 

workshop dengan mengkalikan kebutuhan ruang 

duduk dengan jumlah kapasitas ruang. 

Analisis besaran: 

Kursi (0,7mx0,5m) x 150 unit  = 52,5m2 

Luas stage 3 m x 5 m   = 15m2 

Total       = 67,5m2 
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3.1.3.4 Studio komersial 

  Studio komersial merupakan ruangan studio 

yang akan disewakan secara perjam untuk para 

fotografer dan pengunjung. Studio ini akan 

memfasilitasi kebutuhan fotografer akan  sebuah ruang 

foto. Berdasarkan studi banding dari projek sejenis, 

studio komersial memiliki besaran ruang dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

   Gambar 3. 4 Studi ruang studio komersial 
   Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
Berdasarkan analisis ruang studio di atas, dapat 

diketahui besaran ruang untuk satu buah studio 

komersil pada projek ini adalah 7m x 9.1m = 63.7m2.  

3.1.3.5 Ampitheatre outdoor 

  Ampitheatre outdoor merupakan unit ruang 

kegiatan penunjang yang terletak di luar bangunan. 
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Fungsi area ini meliputi edukasi yang berada di luar 

bangunan, workshop di luar ruangan agar 

mendapatkan suasana yang fresh. Apabila area ini 

sedang tidak digunakan, pengunjung dapat 

menggunakannya sebagai sitting area outdoor. 

 

   Gambar 3. 5 Studi area ampitheatre 
   Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
Berdasarkan studi ampitheatre dapat diketahui luasan 

untuk area ini, dengan rumus:  

0,5 x 3,14 x 8,1 x 8,1 = 103 m2 

3.1.3.6 Garden area 

  Merupakan area outdoor yang difungsikan 

sebagai area fotografi area taman terbuka. 

Penggunaan properti dan peralatan pada area taman 

menambah keindahan untuk tema fotografi di area ini. 
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Pada beberapa titik area garden disediakan gazebo 

sebagai peneduh apabila cuaca sedang sangat panas 

maupun hujan lebat. Pemilihan tanaman sebagai 

peneduh dan penghias area garden agar tercipta 

landscaping area yang direncanakan.  

 

   Gambar 3. 6 Contoh area garden 
   Sumber: www.portreto.com 

 

   Gambar 3. 7 Studi area garden 
   Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
  Berdasarkan studi analisis garden area dapat 

diketahui luasan untuk area ini, yaitu: 

6m x 7m = 42 m2 yang memiliki 2 unit spot foto yang 

berarti totalnya 84m2. 
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3.1.4 Studi Besaran Bangunan dan Lahan Parkir 

3.1.4.1 Studi Luas Bangunan 

Besaran dan kapasitas ruang yang dibutuhkan pada proyek “Pusat Seni Fotografi di Semarang” 

ini berdasarkan standar dan analisis sebagai berikut : 

NAD : Neufert Architect Data 

MH : Metric Handbook Planning and Design Data 

AH : Architect Handbook 

AS : Asumsi berdasarkan studi analisis. 

SRK : Studi ruang khusus. 

  Sedangkan standar area sirkulasi menggunakan standar Time Saver Standard for Building 

Types, dengan detail berikut : 

5 - 10%   : standar minimum 

20%    : kebutuhan keluasaan sirkulasi 

30%    : kebutuhan kenyamanan fisik 
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40%    : tuntutan kenyamanan psikologis 

50%    : tuntutan spesifik kegiatan 

70-100%  : keterkaitan dengan banyaknya kegiatan 

Tabel 3. 12 Studi luas kegiatan utama 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
UNIT KEGIATAN UTAMA 

Nama Ruang Jumlah 
Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang 

Hall studio utama 1 SRK 500 
Orang: @0,9m2 x 500 = 450m2 

Sitting area: 1,8 x 1,2 (10) = 21,6m2 
Luas spot foto: 264 m2 

50% 1.103,4 m2 

Galeri fotografi 1 SRK 40% x 500 
=200 

Orang: @0,9m2 x 200 = 180m2 

Luas karya 3,6m2 (30) = 216 m2 

Rak display 8,75m2 (2) = 17,5 m2 
50% 620,25 m2 

Ruang workshop 1 SRK 30% x 500 
=150 

Kursi (0,6x0,5) m2 (150) = 45 m2 

Luas stage 2 x 3 = 6 m2 80% 91,8 m2 

Studio komersial 
(plain background) 

2 SRK 20 Luas studio: 7 x 8 = 56 m2 10% @61,6 m2 
123,2 m2 

Studio komersial 
(underwater studio) 1 SRK 5 Luas studio underwater: 8x9 = 72 m2 

10% 79,2 m2 

Studio komersial 
(moving object/product) 1 SRK 3 Luas studio produk: 4 x 4 = 16 m2 

10% 17,6 m2 

Ruang rias 2 AS 6 Orang: @0,9 m2 x 6 = 5,4 m2 40% @12,278m2 
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Meja rias: 0,5 x 1,5 (2) = 1,5 m2 

Lemari alat: 1,2 x 0,5 = 0,6 m2 

Lemari kosmetik: 0,3 x 0,9 = 0,27 m2 

Kursi: 0,5 x 0,5 (4) = 1 m2 

24,556 m2 

Ruang ganti 3 AS 5  

Orang: @0,9 m2 x 5 = 4,5 m2 
Bilik ganti: 1,2 x 0,8 (4) = 3,84 m2 

Lemari kostum: 2 x 0,55 = 1,1 m2 
Rak aksesoris: 0,62 x 0,9 = 0,55 m2 
Rak sepatu: 0.33 x 0,6 = 0,19 m2  
Sofa: 1,5 x 0,85 = 1,27 m2 
Meja kecil: 0,4 x 0,5 = 0,2 m2 

50% @17,475 m2 
52,425 m2 

Ruang editorial 2 AS 4 

Orang: @0,9 m2 x 4 = 3,6 m2 
Meja komputer: 1,4 x 0,75 (4) = 4,2 m2 

Kursi: 0,59 x 0,58 (4) = 1,36 m2 

Lemari: 1,2 x 0,5 = 0,6 m2 

20% @11,712 m2 

23,424 m2 

(Total luas area kegiatan utama + sirkulasi antar ruang 10%) 2.135,855 m2 + 213,585 m2 = 2.349,44 m2 

 

Tabel 3. 13 Studi luas kegiatan pelayanan publik 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
UNIT KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Nama Ruang Jumlah 
Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas 
Ruang 

Resepsionis 1 AS 4 
Orang: @0,9 m2 x 4 = 3,6 m2 
Meja : 1,2 x 5 = 6 m2 
Kursi: 0,6 x 0,6 (4) = 1,44 m2 

10% 13,728 m2 
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Lemari: 1,8 x 0,4 (2) = 1,44 m2 

Informasi  1 AS 2 
Orang: @0,9 m2 x 2 = 1,8 m2 
Meja: 0,9 x 2,6 = 2,34 m2 

Kursi: 0,6 x 0,6 (2) = 0,72 m2 
10% 5,346 m2 

lobby/sitting area 1 AS 250 Kursi : 0,4 x 0,5 (100) = 20m2 
Area tunggu 0,8 m2 / orang à 200 m2 30% 286 m2 

Security area 6 NAD 1 
Orang: 1 m2 
Meja pengawas : 0,6 x 0,9 = 0,54 m2 
Kursi : 0,5 x 0,5 = 0,25 m2 

10% @1,969 m2 

11,814 m2 

Ruang CCTV 1 AS 2 

Orang: @0,9 m2 x 2 = 1,8 m2 
Perangkat monitor : 1 x 0,6 = 0,6 m2 
Meja control : 1,4 x 0,75 = 1 m2 
Kursi : 0,6 x 0,6 (2) = 0,72 m2 

10% 4,532 m2 

Ruang kepala security 1 NAD 2 

Orang: 0,9 m2 x 2 = 1,8 m2 
Meja Kerja : 0,8 x 1,2 = 0,96 m2 
Meja Komputer : 0,5 x 0,7 = 0,35 m2 
Kursi : 0,5 x 0,5 (2) = 0,5m2 
Lemari : 0,5 x 1,2 = 0,6m2 

40% 5,894 m2 

Toilet / Lavatory (Pria) 4 NAD 10 

Orang: @0,9 m2 x 10 = 9 m2 
Toilet @1,5 m2 (4) : 6m2  
Urinoir @0,96 m2 (4) : 3,84 m2  
Wastafel @0,6 m2 (2) : 2,4 m2  

10% 
@23,364 

m2 

93,456 m2 

Toilet / Lavatory 
(Wanita) 4 NAD 10 

Orang: @0,9 m2 x 10 = 9 m2 
Toilet @1,5 m2 (8) : 12m2  
Wastafel @0,6 m2 (4) : 3,6 m2  

10% @27,06 m2 

108,24 m2 
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Toilet / Lavatory 
(disabilities) 4 MH 4 (2 pria, 

2 wanita) Toilet area : 2 m x 1,5 m = 3 m2 30 % @3,9 m2 

15,6 m2 

Janitor 8 AS 1 Orang: @0,9 m2 
Lemari @0,6(2) : 1,2m2 10% @2,31 m2 

18,48 m2 

Gudang 2 AS - 4 m x 4 m : 16 m2 10% @17,6 m2 

35,2 m2 

Mushola 1 AS 
NAD 10 

Orang: @0,9 x 10 = 9 m2 
Sholat: 1,2 x 0,8 (10) = 9,6 m2 

Tempat wudhu: 1 x 0,7 (3) = 2,1 m2 
10% 22,77 m2 

(Total luas area kegiatan pelayanan publik + sirkulasi antar ruang 10%) 621,06 m2 + 62,106 m2 = 683,166 m2 
 

Tabel 3. 14 Studi luas kegiatan pengelola 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
UNIT KEGIATAN PENGELOLAAN 

Nama Ruang Jumlah 
Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas 
Ruang 

Ruang kepala direksi 1 NAD 6 

Orang: @0,9 m2 x 6 = 5,4 m2 
Meja Kerja 0,98 m2 

Meja Kerja 2,88 m2 
Kursi @0,12 m2 (6) : 0,72 m2 
Lemari 0,61 m2 
Sofa 1,6 m2 

40% 17,066 m2 

Ruang rapat 1 NAD 20 
Orang: @0,9 m2 x 20 = 18 m2 
Meja @0,742 m2 (10) : 7,42 m2 
Kursi @0,504 m2 (20) : 10,08 m2 

40% 51,94 m2 
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Meja LCD 0,34 m2 
Sofa 1,60 m2 

Ruang arsip 1 AS 1 Orang: 0,9 m2 
Lemari : 0,6 x 1,2 (8) : 5,76 m2 20% 7,992 m2 

Ruang manajer 
administrasi dan 

personalia  
1 NAD 1 

Orang: 0,9 m2 
Meja Kerja 0,98 m2 
Meja Komputer 0,35 m2 
Kursi 0,36 m2 
Lemari 0,61 m2 

40% 4,48 m2 

Ruang manajer 
komersial dan 

pemasaran 
1 NAD 1 

Orang: 0,9 m2 
Meja Kerja 0,98 m2 
Meja Komputer 0,35 m2 
Kursi 0,36 m2 
Lemari 0,61 m2 

40% 4,48 m2 

Ruang manajer 
operasional 1 NAD 1 

Orang: 0,9 m2 
Meja Kerja 0,98 m2 
Meja Komputer 0,35 m2 
Kursi 0,36 m2 
Lemari 0,61 m2 

40% 4,48 m2 

Ruang tamu 1 AS 6 
Orang: 0,9 m2 x 6 = 5,4 m2 
Sofa : 0,7 x 0,7 (6) = 2,9 m2 

Meja : 0,8 x 1,6 = 1,2 m2  
40% 13,3 m2 

Ruang sekretaris 4 NAD 1 

Orang: 0,9 m2 
Meja Kerja 0,98 m2 
Meja Komputer 0,35 m2 
Kursi 0,36 m2 

40% @3,626 m2 

14,504 m2 
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Ruang staf 
administrasi 4 NAD 1 

Orang: 0,9 m2 
Meja Kerja 0,98 m2 
Meja Komputer 0,35 m2 
Kursi 0,36 m2 

40% @3,626 m2 

14,504 m2 

Ruang staf 
operasional 4 NAD 1 

Orang: 0,9 m2 
Meja Kerja 0,98 m2 
Meja Komputer 0,35 m2 
Kursi 0,36 m2 

40% @3,626 m2 

14,504 m2 

Ruang kepala 
perawatan 
bangunan 

1 NAD 1 

Orang: 0,9 m2 
Meja Kerja 0,98 m2 
Meja Komputer 0,35 m2 
Kursi 0,36m2 
Lemari 0,61 m2 

40% 4,48 m2 

Ruang AHU 1 AS 3 Mesin AHU - 20 m2 

Ruang MEE 1 AS 2 

Orang: @0,9 m2 x 2 = 1,8m2 
Panel MDP: 0,4 x 0,6 = 0,24 m2 

Panel SDP: 0,4 x 0,6 (4) = 0,96 m2 

Baterai solar panel: 0,5 x 0,2 (4) = 0,4 
m2 

Inverter: 1 x 0,7 = 0,7 m2 

10% 4,51 m2 

Ruang Genset 1 AS 2 Orang: @0,9 m2 x 2 = 1,8 m2 
Genset : 2 x 5,5 (2) = 22 m2 10% 26,18 m2 

Gudang koleksi 2 AS 1 Orang: 0,9 m2 
4 m x 4 m = 16 m2 20% @20,28 m2 

40,56 m2 
(Total luas area kegiatan pengelolaan + sirkulasi antar ruang 10%) 242,98 m2 + 24,298 m2 = 267,278 m2 
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Tabel 3. 15 Studi luas kegiatan penunjang 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
UNIT KEGIATAN PENUNJANG 

Nama Ruang Jumlah 
Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang 

Ruang manajer 
kafetaria 1 NAD 1 

Orang: 0,9 m2 
Meja Kerja 0,98 m2 
Meja Komputer 0,35 m2 
Kursi 0,36 m2 
Lemari 0,61 m2 

40% 4,48 m2 

Kafetaria 1 AS 200 
12 staf 

Lemari : 0,5 x 3 (3) = 4,5 m2 
Meja bundar kap. 5 org @0,78 m2 
(40) = 31,2 m2 

Kasir  : 2 x 1 = 2  m2 

Kursi : 0,5 x 0,5 (200) = 50 m2 
Area antri @1 m2 / orang (200) à 
200 m2 

Area penjual 0,9 m2 / orang (12) à 
10,8 m2 

40% 417,9 m2 

Dapur  1 AH 
Menyajikan 

200 
pesanan 

7 m x 6,5 m - 45,5 m2 

Pantry 1 NAD 6 
Orang: @0,9 m2 x 6 = 5,4 m2 
Kitchen set 1,62 m2 
Bak cuci piring 0,9m2 

20% 13,8 m2 
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Microwave 0,08m2 
Meja bulat 1,2 m2 
Kursi @0,3 m2 (5) : 1,5 m2 
Lemari pendingin (2) : 0,5  m2 
Rak dispenser  0,3 m2 

Retail shop 1 AS 

10% x 500 
=50 

6 penjual 
(2 toko alat 

2 
percetakan 
2 souvenir) 

Meja display alat foto : 0,8 x 1,2 (3) 
=  2,8 m2 

Meja display souvenir: 0,8 x 1,2 (3) 
= 2,8 m2 
Rak display alat foto : 0,8 x 1,6 (3) = 
3,8 m2 

Rak display souvenir: 0,8 x 1,6 (3) = 
3,8 m2 

Rak display percetakan: 0,8 x 1,6 (3) 
= 3,8 m2 
Lemari : 0,6 x 1,2 (3)  = 2,16 m2 
Kasir : 1,5 x 2 = 3m2 

Area pengunjung @0,9 m2 / orang 
(50) à 45 m2 

Area penjual 0,9 m2 / orang (6) à 
5,4 m2 

40% 101,584 m2 

Ruang fotografer 
dan komunitas 1 AS 200 

Kursi: 0,5 x 0,5 (200) = 50 m2 

Meja individu: 0,6 x 0,7 (100) = 42 
m2 

Meja besar: 1,2 x 3 (10) = 36 m2  

40% 179,2 m2 

Ruang komunal 1 AS 100 Meja besar: 1,2 x 3 (6) = 21,6 m2 

Kursi: 0,5 x 0,5 (70) = 17,5 m2 40% 117,74 m2 
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Area game: 0,9 m2/orang (50) à 45 
m2 

Laboratorium foto 1 AS 3 

Orang: @0,9 m2 x 3 = 2,7 m2 
Meja alat: 0,9 x 1,5 = 1,35 m2 

Bak cuci film: 0,9 x 1,5 = 1,35 m2 

Area gantung foto: 0,4 x 3 = 1,2 m2 

20% 7,92 m2 

(Total luas area kegiatan penunjang + sirkulasi antar ruang 10%) 888,124 m2 + 88,8124 m2 = 976, 936m2 

Tabel 3. 16 Studi luas kegiatan outdoor 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
UNIT KEGIATAN OUTDOOR 

Nama Ruang Jumlah 
Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang 

Ampitheatre 
outdoor 1 SRK 50 Luas area: 0,5 x 3,14 x 8,1 x 8,1 = 

103m2 10% 113,3 m2 

Garden area 1 SRK 50 Orang: @0,9 m2 x 50 = 45 m2 
Luas area: 6 x 7 (2) = 84 m2 20% 154,8 m2 

Sitting area 1 AS 100 Kursi: 0,4 x 0,5 (100) = 20m2 10% 22 m2 
(Total luas area kegiatan outdoor + sirkulasi antar ruang 10%) 290,1 m2 + 29,01 m2 = 319,11 m2 
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Rekapitulasi studi luas bangunan: 

Tabel 3. 17 Tabel rekapitulasi total kegiatan 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
Kelompok Kegiatan Kebutuhan Luas (m2) 

Unit Kegiatan Utama 2.350 m2 
Unit Area Pelayanan Publik 684 m2 
Unit Kegiatan Pengelola 268 m2 
Unit Kegiatan Penunjang 977 m2 

Luas 4.279m2 
+ Sirkulasi 10% 427,9 m2 

Luas Total Bangunan 4.706,9 m2 

Unit Kegiatan Outdoor 320 m2 
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3.1.4.2 Studi Luas Lahan Parkir 

• Pengelola 

Jumlah pengelola  : 91 orang per hari 

Mobil (20%)   : 18 orang à (80%) 14 mobil 

Motor (70%)  : 64 orang à (80%) 51 motor 

Angkutan (10%)  : 9 orang à (80%) 7taxi/angkot 

• Pengunjung dan Komunitas 

Jumlah pengunjung  : 500 orang per hari 

Mobil (45%)   : 225 orang 

2 penumpang (50%)  : 56 mobil 

4 penumpang (50%)  : 28 mobil 

Motor (45%)   : 225 orang à (80%) 180 motor 

Angkutan (10%)  : 50 orang à (50%) 25 

taxi/angkot 

• Total Kebutuhan Parkir Kendaraan 

Mobil (NAD) (98 x 10 m2)  : 980 m2 

Motor (NAD) (231 x 2.2 m2) : 508,2 m2 

Taxi/angkot (NAD) (32 x 10 m2) : 320 m2 

• Total Luas Lahan Parkir 

1.808,2 m2 + sirkulasi 100% = 3.616

 84 mobil 
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3.1.5 Studi Citra Arsitektural 

Citra atau gambaran yang ingin dibangun pada proyek 

Pusat Seni Fotografi di Semarang ini adalah sebuah bangunan 

yang bersifat ikonik di Kota Semarang dengan penekanan 

konsep yang matang pada perancangan sehingga dapat 

terwujud citra arsitektur yang diinginkan. Seiring dengan citra 

arsitektural bangunan ikonik pusat seni fotografi ini ingin 

menyampaikan kesan bangunan sebagai segala pusat dari 

kegiatan seni fotografi yang memiliki sifat komersial, edukatif, 

dan rekreatif. Penggunaan langgam dan tema arsitektur yang 

tepat diharapkan dapat menjadi unsur untuk konsep fotografi 

arsitektur. 

Beberapa contoh studi yang dapat dipertimbangkan 

sebagai dasar penetapan citra arsitektural bangunan ini antara 

lain : 

• Aspek pencahayaan yang dibutuhkan. 

• Tatanan dan hubungan ruang yang tepat. 

• Suasana interior yang ingin diciptakan. 

• Sirkulasi sesuai kenyamanan. 

• Bukaan dan penghawaan yang memenuhi kebutuhan. 

• Landscaping pada area terbuka. 

• Style / langgam bangunan yang ingin disampaikan. 

• Tema bangunan yang ingin diciptakan. 
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3.2 Analisis Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1 Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

3.2.1.1 Studi Sistem Struktur 

Sistem struktur yang digunakan pada bangunan 

ini dibagi menjadi dua jenis yakni : 

a. Sub Structure (Struktur Bawah) 

Struktur ini digunakan untuk menahan seluruh 

beban struktur yang berada di atasnya. Struktur bawah 

ini menyalurkan beban struktur menuju ke tanah secara 

vertikal maupun horizontal. Contoh : pondasi, retaining 

wall. 

b. Upper Structure (Struktur Atas) 

Struktur atas ini menyalurkan beban struktur 

penutup atap dan beban lateral menuju ke struktur 

bawah secara vertikal. Contoh : Struktur skeleton 

(Kolom, balok, dan plat lantai.) 

Pada sistem struktur bangunan, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan yaitu: 

• Pertimbangan aspek kemampuan, ketahanan, 

keamanan, kekuatan, dan kestabilan. 

• Sistem struktur yang digunakan berjenis low rise 

building. 



100 

• Perhatian khusus konteks lingkungan pada topografi 

tanah dan kemiringan. 

• Struktur yang sudah dipersiapkan secara matang untuk 

menghadapi bencana tak terduga. 

Tabel 3. 18 Analisis sistem struktur bangunan 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
SUB STRUCTURE 

Pondasi Batu Belah 

 
 

Gambar 3. 8 Pondasi batu belah 
Sumber: www.kontemporer2013.co.id 

• Merupakan jenis pondasi 
dangkal (kurang dari 0,8 m). 

• Material utama batu kali, 
braben / padatan, dan 
aanstamping. 

• Diperuntukkan bagi pondasi 
low  rise building. (1 – 2 
level) 

• Penyaluran beban 
diteruskan melalui kolom 
langsung ke batu belah 
yang telah dipadatkan. 

• Untuk menahan gaya 
dominan vertikal. 

Kelebihan Kekurangan 

• Material yang ramah lingkungan karena 
berasal dari alam dan tidak terbuat dari 
bahan kimia. 

• Sangat ekonomis dari segi biaya 
pengangkutan, harga satuan, dan 
pemasangan. 

• Pondasi sudah dikenal secara umum, 
banyak pekerja yang dapat mengerjakan 

• Hanya dapat diterapkan 
pada lahan dengan kontur 
0% - 4% (landai). 

• Hanya diterapkan pada 
tanah keras. 

• Material pondasi tidak 
homogen. 

• Beban maksimal 2 level 
lantai. 

Pondasi Footplate 
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Gambar 3. 9 Pondasi footplate 

Sumber: www.soeprimulia.com 

• Merupakan jenis pondasi 
dangkal (kurang dari 0,8 
m). 

• Material utama beton cor 
dan tulangan besi. 

• Diperuntukkan bagi pondasi 
semi-high rise buiding. (3 – 
5 level) 

• Penyaluran beban 
disalurkan melalui tulangan 
yang menyatu dengan 
tulangan pada pondasi. 

• Untuk menahan gaya 
dominan vertikal. 

Kelebihan Kekurangan 

• Ekonomis dari segi biaya pengangkutan 
dan harga satuan. 

• Kekuatan pondasi dapat diatur dengan 
memanipulasi kualitas beton cor dan 
dimensi tulangan besi yang diinginkan. 

• Dapat diterapkan pada lahan dengan 
keadaan kontur apapun. 

• Galian untuk pondasi harus 
mencapai pada level tanah 
keras. 

• Beban maksimal 3 level 
lantai. 

• Belum banyak pekerja yang 
dapat mengerjakan. 

Pondasi Raft / Rakit 

 
 

Gambar 3. 10 Pondasi raft / rakit 
Sumber: www.prima-mangiri.com 

• Merupakan jenis pondasi 
dangkal (kurang dari 0,8 
m). 

• Material utama beton cor 
dan tulangan besi. 

• Diperuntukkan bagi 
pondasi semi-high rise 

buiding. (3 – 5 level) 
• Penyaluran beban 

disalurkan melalui tulangan 
yang menyatu dengan 
tulangan pada pondasi. 

• Untuk menahan gaya 
dominan vertikal. 

Kelebihan Kekurangan 

• Kekuatan pondasi dapat diatur dengan 
memanipulasi kualitas beton cor dan 
dimensi tulangan besi yang diinginkan. 

• Beban maksimal 5 level 
lantai. 
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• Dapat digunakan sekaligus sebagai 
pondasi core bangunan. 

• Belum banyak pekerja yang 
dapat mengerjakan. 

• Mahal dari segi biaya 
pengangkutan dan harga 
satuan. 

Retaining Wall 

 
 

Gambar 3. 11 retaining wall 

Sumber: www.slideshare.net 

• Merupakan jenis perkuatan 
tanah untuk menahan 
beban horisontal. 

• Material utama dapat 
berupa beton bertulang 
maupun batu kali. 

• Untuk menahan gaya 
dominan horisontal. 

• Biasanya digunakan pada 
dinding ruang bawah tanah 
/ basement. 

• Dapat digunakan sekaligus 
sebagai pondasi tepian. 

Kelebihan Kekurangan 

• Kekuatan retaining wall dapat diatur 
dengan memanipulasi ketebalan  dinding. 

• Dapat diterapkan pada lahan dengan 
keadaan kontur apapun. 

• Sudah banyak pekerja yang dapat 
mengerjakan. 

• Tidak diperuntukkan 
menahan beban vertikal 
secara masif. 

• Mahal dari segi biaya 
pengangkutan, harga 
satuan, dan pengerjaan 
galian. 

• Memerlukan perlakuan 
khusus untuk 
mengantisipasi kemampuan 
daya serap air tanah. 

• Galian harus mencapai 
tanah keras. 
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Upper Structure 

Struktur Skeleton/Rangka Ruang beton 

 

 
 

Gambar 3. 12 Struktur skeleton 
Sumber: http://jayawan.com 

 

• Sebagai perkuatan 
terhadap struktur ruang. 

• Menahan gaya lateral. 
• Terdiri dari kolom, balok, 

dan plat lantai. 
Material utama berupa 
beton cor bertulang besi. 

Kelebihan: Kekurangan: 
• Memiliki cost yang lebih murah biaya 

perawatan. 
• Mudah dikerjakan. 
• Tahan terhadap api. 
• Kekuatan struktur dapat diatur dengan 

manipulasi kualitas beton cor dan 
ketebalannya. 

• Diperlukan tenaga teknik 
sipil sebagai analisis. 

• Diperlukan coating khusus 
terhadap perubahan iklim 
khusus. 

Struktur skeleton/rangka ruang baja 
 

 
 

Gambar 3. 13 Struktur skeleton baja 
konvesional 

Sumber: www.probohindarto.wordpress.com 
 

• Struktur ruang utama yang 
berbahan utama dari baja. 

• Terdiri dari kolom, balok, 
plat lantai yang terbuat 
dari baja. 

• Biasanya rigid beraturan. 

Kelebihan Kekurangan  
• Pengerjaan cepat dan akurat 
• Memiliki dimensi yang lebih kecil dibanding 

beton 
• Anggapan lebih modern dan berestetika 
• Lebih ringan 

• Lemah terhadap gaya 
• Perawatan terhadap api 

dan korosi 

Struktur Baja RIngan 



104 

 

 
 

Gambar 3. 14 Struktur atap baja ringan 
Sumber: http://news.ralali.com 

• Merupakan perkuatan 
yang digunakan pada 
penutup atap. 

• Beban yang cukup ringan 
dan tipis namun memiliki 
fungsi yang setara dengan 
baja konvensional. 

Kelebihan Kekurangan 
• Bobot yang ringan, sehingga beban di 

bawahnya lebih ringan dalam menahan 
beban. 

• Tidak bisa dimakan rayap. 
• Tahan terhadap panas api. 
• Tidak memiliki nilai muai dan susut, jadi 

tidak berubah ketika panas dan dingin. 
• Pemasangan yang relatif cepat. 

• Tidak bisa di ekspos 
seperti atap rangka kayu. 

• Rangka tidak sefleksibel 
kayu yang mudah 
dipotong dan dibentuk. 

• Diperlukan keahlian 
khusus dalam 
pemasangan. 

Struktur Shell 

 

 
 

Gambar 3. 15 Struktur shell 

Sumber: http://arsitekarsitektur.blogspot.co.id/  

• Beton cor berkerangka 
merupakan material utama 
pada struktur ini. 

• Bisa menahan gaya 
secara horizontal, vertikal, 
maupun lateral. 

• Pembebanan terbagi rata 
pada seluruh badan 
struktur cangkang. 

• Biasanya digunakan untuk 
struktur yang rumit dan 
melengkung. 

• Perkuatan jenis struktur 
ruang atau atap sendiri. 

Kelebihan Kekurangan 
• Tahan terhadap gempa. 
• Kekuatan struktur dapat diatur dengan 

memanipulasi kualitas beton cor dan 
dimensi tulang. 

• Tahan terhadap api dan panas. 

• Sulit dikerjakan. 
• Mahal dari segi bahan, 

tenaga, dan perencanaan. 
• Diperlukan bantuan dari 

tenaga teknik sipil untuk 
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• Sangat efisien untuk bangunan bentang 
lebar. 

• Memiliki bentuk yang tidak terbatas. 

melakukan analis 
kekuatan dan dimensi. 

Kelebihan Kekurangan 

• Tahan gempa dan kokoh. 
• Tahan terhadap api. 
• Sangat efisien untuk bangunan bentang 

lebar. 
• Tidak ada batasan dalam bentuk. 
• Memiliki massa yang lebih ringan 

dibandingkan dengan struktur beton cor 
bertulang. 

• Dalam penentuan 
kekuatan dan dimensi 
diperlukan bantuan dari 
teknik sipil. 

• Belum banyakannya 
tenaga kerja yang bisa 
mengerjakan. 

• Membutuhkan biaya yang 
lebih banyak dari segi 
bahan, tenaga, maupun 
perencanaan. 

Struktur Folded Plate 

 

 
Gambar 3. 16 Struktur folded plate 

Sumber: https://pramudyawardhani.files.com 

• Material utama yang 
digunakan biasanya 
menggunakan beton cor 
bertulang. 

• Bersifat menahan gaya 
dominan lateral. 

• Dibutuhkannya kolom 
sebagai pendukung 
kekuatan struktur. 

• Penyaluran gaya langsung 
diarahkan kepada seluruh 
perkuatan bidang tekuk. 

Kelebihan Kekurangan 

• Dalam segi perawatan terbilang ekonomis. 
• Banyak pekerja yang bisa mengerjakan. 
• Tahan terhadap api. 
• Secara arsitektural sendiri memiliki 

estetika tersendiri. 
• Tidak diperlukan balok sebagai perkuatan 

antar kolom. 
• Kekuatan struktur sendiri dapat diatur 

dengan manipulasi kualitas dari beton cor 
dan dimensi tulangan besi yang diinginkan. 

• Diperlukan perkuatan 
tambahan pada bagian 
tepi struktur 

• Memerlukan biaya yang 
lebih besar dari segi 
bahan, tenaga, maupun 
perencanaan. 

• Diperlukan coating khusus 
pada lapisan untuk 
perlindungan tersendiri 
terhadap iklim. 

 
 
 



106 

3.2.1.2 Studi Sistem Enclosure 

Sistem enclosure pada bangunan pusat seni 

fotografi ini dikategorikan menjadi beberapa aspek 

yakni : 

a. Penutup lantai 

• Material lantai tidak memantulkan cahaya 

lampu pada area kegiatan utama. 

• Material lantai menggunakan warna netral, 

tidak menimbulkan kerusakan pada 

komposisi warna. 

b. Dinding 

• Material dinding menggunakan warna netral 

agar tidak merusak komposisi warna dalam 

fotografi. 

• Material dinding tidak memantulkan cahaya 

dari lampu pada area kegiatan utama. 

• Opsi pemilihan tekstur yang digunakan untuk 

dinding. 

c. Plafon 

• Material plafon menggunakan warna netral. 

• Memiliki daya tangkap sinar yang baik untuk 

memproyeksikan sinar matahari pada area 

studio. 
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• Tahan terhadap hama rayap. 

d. Penutup atap 

• Material penutup atap tidak langsung 

meneruskan panas. 

• Material penutup atap tidak memantulkan 

cahaya matahari yang menyilaukan 

lingkungan. 

• Tidak meneruskan panas. 

• Tidak mudah bocor dan tidak memerlukan 

perawatan intensif. 

Tabel 3. 19 Analisis sistem enclosure bangunan 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
PENUTUP LANTAI 

Keramik 
 

 
 

Gambar 3. 17 keramik 
Sumber: www.hargabangunan.xyz 

• Berfungsi sebagai pelapis 
lantai maupun dinding.  

• Memiliki motif dan ukuran yang 
bermacam-macam sesuai 
merk. 

• Terbuat dari keramik yang 
dilapisi glazur. 

• Memiliki sifat konduktor 
terhadap suhu panas dan 
dingin. 

Kelebihan Kekurangan 
• Tahan terhadap panas api. 
• Ekonomis dari segi harga satuan. 
• Berbahan dasar alami yakni tanah liat. 
• Tidak mudah menyerap noda cair. 
• Mudah dipotong dan dibentuk. 
• Banyak pekerja yang sudah bisa 

mengerjakan. 

• Sambungan nat keramik 
mudah kotr terkena debu dan 
kotoran yang menumpuk. 

• Umumnya mudah pecah 
karena sering mengalami 
perubahan suhu dan menahan 
beban terlalu berat. 

Parket 
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Gambar 3. 18 lantai parket 
Sumber: www.leroymerlin.fr 

• Terbuat dari bahan batu kayu. 
• Memiliki aneka ukuran dan 

motif bermacam-macam 
sesuai merk. 

• Berfungsi sebagai pelapis 
lantai maupun dinding. 

Kelebihan Kekurangan 
• Menimbulkan efek hangat 
• Bersifat santai dan modern 
• Menarik karena perpaduan warna yang 

dihasilkan 

• Mahal dari segi bahan, 
pemasangan, dan perawatan. 

• Kesulitan dalam perawatan 
• Tidak tahan api 

 
 
 

Lantai Plester Ekspos 
 

 
 

Gambar 3. 19 lantai plester ekspos 
Sumber: stainedconcreteart.com 

• Berfungsi sebagai pelapis 
lantai. 

• Terbuat dari bahan utama 
semen yang diaci. 

• Memiliki sifat tahan terhadap 
panas. 

Kelebihan Kekurangan 
• Tahan terhadap air dan suhu yang 

panas 
• Tidak terdapat nat / celah. 
• Ramah lingkungan 
• Warna natural 

 

• Dingin dan lembab 
• Susah diperbaiki 
• Mudah retak 

Karpet Lantai 
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Gambar 3. 20 penutup lantai karpet 
Sumber: classicprima.com 

• Berfungsi sebagai pelapis 
lantai. 

• Terbuat dari bahan utama 
karet dan kain yang lentur. 

• Memiliki aneka motif 
bermacam-macam sesuai 
merk. 

• Memiliki sifat isolator terhadap 
panas. 

Kelebihan Kekurangan 
• Tahan terhadap suhu yang panas. 
• Mudah dipotong dan dibentuk. 
• Tidak terdapat nat / celah. 
• Elastis dan kuat sehingga tidak mudah 

sobek. 
• Mudah dalam pemasangan dan 

perawatan. 

• Harga yang mahal dari segi 
material. 

• Mudah terbakar. 
• Tidak mampu menahan beban 

yang terlalu berat. 
• Mudah menyerap noda cair. 

 
DINDING 

Batu Bata 
 

 
 

Gambar 3. 21 dinding batu bata 
Sumber: www.pixabay.com 

• Berfungsi sebagai dinding 
pengisi maupun pelapis 
dinding. 

• Terbuat dari bahan utama 
tanah liat dan sekam yang 
dibakar. 

• Umumnya memiliki dimensi 6 
cm x 11 cm x 22 cm. 

• Memiliki sifat isolator terhadap 
panas. 

Kelebihan Kekurangan 
• Tahan api. 
• Ekonomis dari segi pemasangan dan 

bahan. 
• Kedap terhadap suara. 
• Memiliki durabilitas yang tinggi. 
• Kuat menahan tekanan skala kecil. 
 
 

• Tidak tahan terhadap 
kelembaban yang terlalu 
tinggi (sip). 

• Mudah mengalami retak 
rambut pada lapisan 
finishingnya. 

• Waktu pemasangan yang 
lama. 

•  
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Dinding partisi 
 

 
Gambar 3. 22 dinding partisi 

Sumber: m.jsteel.co.id 

• Berfungsi sebagai dinding 
partisi. 

• Terbuat dari bahan utama 
partikel: 
Gypsum 
GFRC 
Triplek 
Kaca 
Acrylic  

• Umumnya memiliki dimensi 
yang sudah terfabrikasi. 

Kelebihan Kekurangan 
• Tahan terhadap muai dan susut karena 

perbahan suhu. 
• Ekonomis dari segi material dan 

pemasangan. 
• Memiliki durabilitas yang tinggi. 

• Tidak kedap suara. 
• Tidak dapat menahan tekanan 

beban struktural. 
• Tidak tahan api. 

 
 

Dinding blok beton 
 

 
 

Gambar 3. 23 dinding blok beton 
Sumber: itricanthropus.wordpress.com/ 

• Berfungsi sebagai dinding 
struktur. 

• Terbuat dari bahan utama 
beton. 

• Fabrikasi. 

Kelebihan Kekurangan 
• Mudah dalam perawatan dan instalasi 
• Tahan api dan perubahan suhu. 
• Memiliki nilai industrial karena 

diekspos. 
• Kedap suara. 
 

• Lebih berat dan besar. 
• Harga material relatif mahal. 
• Pemasangan susah. 

Dinding kayu 
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Gambar 3. 24 dinding kayu 
Sumber: arsitekturia.com 

• Berfungsi sebagai pelapis 
dinding maupun pengisi 
dinding. 

• Dinding berupa kayu yang 
berupa: 
Log kayu 
Papan 
Sirap 
Strip kayu 

• Dapat berupa pelapis 
eksteriror maupun interior. 

Kelebihan Kekurangan 
• Memiliki nilai esetis secara arsitektural. 
• Material yang ringan. 
• Adaptasi susut muai. 

• Pemasangan lebih teliti. 
• Susah dalam hal perawatan. 
• Lemah terhadap api. 

Dinding batu alam 
 

 
 

Gambar 3. 25 batu alam 
Sumber: rumahminimalismedia.com/ 

 

• Dapat berupa dinding pengisi 
maupun pelapis. 

• Berupa bahan batuan alam. 
• Memiliki dimensi yang 

beragam 

kelebihan Kekurangan 
• Memiliki nilai estetika dalam 

arsitektural. 
• Kuat dan tahan api. 
• Tahan lama. 
• Tidak memerlukan perkuatan lagi. 
 
 
 
 
 
 

• Mahal  
• Pemasangan perlu ketelitian 
• Mudah menjamur 
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PLAFOND 
Gypsumboard 

 

 
 

Gambar 3. 26 plafond gypsum 
Sumber: www.hayattinterior.com 

• Berfungsi sebagai penutup sisi 
atas  ruangan agar terlihat 
lebih rapi. 

• Terbuat dari bahan utama 
gypsum. 

• Umumnya memiliki dimensi 
yang sudah terfabrikasi 1,2 m 
x 2,4 m. 

Kelebihan Kekurangan 
• Bisa menciptakan plafon yang 

bertingkat (unsur estetis). 
• Maintenance yang mudah, jika ada 

yang rusak dapat diperbaiki dengan 
dempul saja pada bagian yang rusak. 

• Tidak mudah terbakar. 
• Anti rayap karena tidak menggunakan 

material kayu. 
• Dapat menggunakan berbagai jenis 

rangka. 

• Tidak tahan air. 
• Tidak dapat menahan 

benturan keras. 
• Membutuhkan keahlian 

khusus dalam pemasangan. 
• Tidak kedap suara. 
• Harga yang relatif mahal. 

Papan PVC 

 

 
 

Gambar 3. 27 plafon PVC 
Sumber: www.admicile.fr 

• Berfungsi sebagai penutup sisi 
atas  ruangan agar terlihat 
lebih rapi . 

• Terbuat dari bahan utama 
polyvinyl chloride. 

Kelebihan Kekurangan 
• Plafon terlihat mengkilap (unsur 

estetis) 
• Tahan terhadap rembesan air hujan. 
• Tahan terhadap panas api. 
• Anti rayap karena tidak menggunakan 

material kayu. 

• Membutuhkan keahlian 
khusus dalam pemasangan. 

• Harga relatif sangat mahal. 
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• Dapat menggunakan berbagai jenis 
rangka. 

• Kedap suara. 
• Tidak memerlukan finishing khusus 

setelah pemasangan. 
PENUTUP ATAP 

Dak Beton 
 

 
 

Gambar 3. 28 dak beton 
Sumber: www.arthitectural.com 

• Berfungsi sebagai penutup 
atap bangunan. 

• Dapat terbuat dari bahan 
utama beton cor dengan 
tulangan besi, baja IWF, 
ataupun dengan span deck. 

• Umumnya memiliki dimensi 
ketebalan 12 cm. 

• Umumnya ditopang dengan 
balok. 

Kelebihan Kekurangan 
• Memiliki kekuatan yang tinggi sebagai 

bahan penutup atap 
• Dapat difungsikan menjadi ruangan 

fungsi lain. 
• Tidak mudah terbakar. 
• Anti rayap karena tidak menggunakan 

materia lkayu. 
• Tidak mudah bocor. 
• Dapat dibentuk sesuai bentuk 

bangunan. 

• Mahal dari segi materia dan 
pengerjaanl. 

• Instalasi memakan waktu 
lama, karena harus dibuat di 
tempat. 

• Membutuhkan keahlian 
khusus dalam pembuatannya 

• Kedap suara. 
 

Roof Garden 
 

 
 

Gambar 3. 29 Roof garden 
Sumber: www.metro.co.uk 

 

• Berfungsi sebagai penutup 
atap dan ruang penghijauan 
bangunan . 

• Merupakan pengembangan 
fungsi dari dak beton 

• Dapat terbuat dari bahan 
utama beton cor dengan 
tulangan besi, baja IWF, 
ataupun dengan span deck. 

• Umumnya ditopang dengan 
balok. 
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Kelebihan Kekurangan 
• Material yang ramah lingkungan karena 

berasal dari alam dan tidak terbuat dari 
bahan kimia. 

• Sangat ekonomis dari segi biaya 
pengangkutan, harga satuan, dan 
pemasangan. 

• Pondasi sudah dikenal secara umum, 
banyak pekerja yang sudah dapat 
mengerjakan. 

• Hanya dapat diterapkan pada 
lahan dengan kontur 0% - 4% 
(landai). 

• Hanya diterapkan pada tanah 
keras. 

• Material pondasi tidak 
homogen. 

• Beban maksimal 2 level lantai. 
 

Polycarbonate 
 

 
 

Gambar 3. 30 Polycarbonate 
Sumber: www.scontent-atl.xx.fbcdn.net 

• Berfungsi sebagai penutup 
atap. 

• Bersifat mentransmisikan 
sebagian  cahaya matahari. 

• Pada umumnya memiliki 
tekstur asli buram 

• Umumnya memiliki dimensi 
ketebalan 0,8 cm. 

• Membutuhkan struktur 
tersendiri untuk menopang 
atap. 

Kelebihan Kekurangan 
• Ekonomis dari segi instalasi. 
• Tahan terhadap panas tinggi, titik lebur 

2000oC. 
• Material yang ekologis karena dapat 

didaur ulang kembali. 
• Mampu memantulkan radiasi cahaya 

berlebihan. 
• Terbuat dari bahan kimia yang aman 

untuk kesehatan. 

• Rentan terhadap hama jamur, 
sehingga sulit dibersihkan. 

• Harga material yang mahal. 

Roof Glass 

 

 
Gambar 3. 31 Roof glass 
Sumber: http://rumah.com 

• Berfungsi sebagai penutup 
atap. 

• Bersifat mentransmisikan 
seluruh  cahaya matahari. 

• Pada umumnya memiliki 
tekstur asli transparan. 

• Umumnya memiliki dimensi 
ketebalan 0,6 cm. 
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 • Membutuhkan struktur 
tersendiri untuk menopang 
atap. 

Kelebihan Kekurangan 
• Ekonomis dari segi instalasi. 
• Mampu menjadi penerangan alami 

pada ruangan disiang hari. 
• Bersifat meneruskan dan merefleksikan 

cahaya matahari secara utuh.  

• Mudah dibersihkan dari 
kotoran. 

• Harga material yang mahal. 
• Tidak dapat didaur ulang 
• Mudah pecah. 

 
3.2.2 Studi Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

3.2.2.1 Pencahayaan 

A. Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami yang diterapkan di dalam 

bangunan pusat seni fotografi ini bukan berasal dari 

pancaran matahari secara langsung, namun cahaya 

yang berasal dari terang langit. Tujuan utama 

pemanfaatan cahaya alami ini adalah penghematan 

energi listrik pada lampu. Cara atau siasat dalam 

memasukkan cahaya alami ini dikategorikan sebagai 

berikut : 

a. Pencahayaan Skylight 

 Pencahayaan ini memanfaatkan atap 

sebagai jalan masuk cahaya alami ke dalam 

ruangan. Cahaya dari atap masuk melalui material 

transparan pada atap seperti kaca, polycarbonate, 

glassblock, maupun zinc. Penerapan skylight tidak 

akan mempengaruhi orientasi dan plotting 



116 

bangunan, karena pada dasarnya cahaya matahari 

siang hari di Indonesia (daerah khatulistiwa) tepat 

berada di atas.  

 

    Gambar 3. 32 skylight 

    Sumber: www.maison.com 
    

 

    Gambar 3. 33 skylight 

    Sumber: www.richardmeier.com 
 

b. Pencahayaan Bukaan Dinding 

 Pencahayaan ini memanfaatkan lubang 

dinding sebagai jalan masuk cahaya alami ke 

dalam ruangan. Lubang pada dinding yang 

dimaksud dapat berupa jendela, pintu, ventilasi 

rooster, maupun glassblock. Penerapan bukaan 

pada dinding ini akan mempengaruhi orientasi dan 
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plotting bangunan, karena pada dasarnya matahari 

datang terbit dan tenggelam dari arah yang 

berlawanan. 

 

    Gambar 3. 34 bukaan dinding 
    Sumber: www.sembilanstudio.com 

 
B. Pencahayaan Buatan 

  Pencahayaan buatan biasanya diberikan pada 

ruangan yang sukar menerima cahaya alami secara 

langsung seperti ruang yang terjepit ataupun ruangan 

bersyarat yang tidak boleh memiliki bukaan. 

Pengaturan cahaya buatan disesuaikan dengan jenis 

kebutuhan intensitas cahaya lampu pada fungsi ruang 

tersebut. Beberapa jenis lampu yang dapat digunakan 

pada bangunan ini antara lain : 

a. Lampu TL (Tubular Lamp) / Fluorescent Lamp 

 Lampu TL atau yang lebih dikenal sebagai 

lampu neon ini memiliki tingkat luminasi yang 

cukup tinggi. Secara umum, lampu TL ini 
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digunakan pada ruang servis seperti ruang MEE, 

ruang AHU, ruang genset, dan lain-lain. 

 

    Gambar 3. 35 Lampu TL 
    Sumber: www.indonetwork.co.id 

    
b. Lampu SL (Soft Light) / Essential Lamp 

 Lampu SL merupakan inovasi dari jenis lampu 

TL yang lebih efisien. Lampu SL memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan lampu TL dari 

segi bentuk yang relatif kecil dan pancaran cahaya 

yang lebih sejuk / soft. Selain itu, lampu SL memiliki 

efisiensi energi yang lebih baik daripada lampu TL 

karena daya yang dibutuhkan oleh lampu SL lebih 

kecil. 

 

    Gambar 3. 36 Lampu SL 
    Sumber: www.megatrik.com 

 
c. Lampu Halogen 

 Lampu halogen pada umumnya digunakan 

sebagai lampu sorot karena memiliki reflektor yang 
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berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang 

dihasilkan. 

 

    Gambar 3. 37 Lampu halogen 
    Sumber: www.ilmuitugratis.com 

 
d. Lampu LED (Light Emitting Diode) 

 Lampu LED merupakan lampu yang 

memancarkan cahaya namun tidak menghasilkan 

banyak panas. Lampu ini merupakan lampu yang 

paling hemat energi daripada lampu jenis lainnya 

dan memiliki umur yang relatif panjang. 

 

    Gambar 3. 38 Lampu LED 
    Sumber: www.ilmuitugratis.com 

 
Teknik pencahayaan dan pemasangan juga 

mempengaruhi kesan/fungsi penerangan. Berikut 

beberapa jenis teknik dalam pemasangan lampu yakni: 

• Spot light, teknik pencahayaan dengan menyorot 

obyek dengan intensitas cahaya yang besar. 
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• Down light, teknik pencahayaan mengarah ke bawah, 

umumnya dipasang pada plafon. 

• Track light, teknik pencahayaan dengan memasang 

lampu secara linier di sepanjang dinding, biasa 

digunakan sebagai lampu panduan jalan pada ruang 

publik. 

• Valance lighting, teknik pencahayaan 

menyembunyikan cahaya pada papan horizontal. 

• Core lighting, teknik pencahayaan dengan 

mengarahkan lampu ke langit-langit. 

• Wall washer, teknik pencahayaan dengan menyinari 

bidang vertikal,biasanya dipasang pada permukaan 

dinding. 

3.2.2.2 Penghawaan 

A. Penghawaan Alami 

Proses penghawaan ini adalah bagaimana 

memasukan udara luar ke dalam bangunan sehingga 

terjadi pertukaran udara / sirkulasi udara. Penempatan 

penghawaan alami pada bangunan dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, diantaranya : 

a. Mengatur orientasi bukaan 

Penentuan bukaan akan mempengaruhi 

orientasi bangunan karena mengikuti pertimbangan 
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arah angin sehingga angin dapat masuk secara pasif 

ke dalam bangunan melalui pintu ataupun jendela. 

b. Menciptakan rooster / lubang angin 

Lubang ventilasi dibuat dengan tujuan utama 

sebagai sirkulasi angin secara pasif. Rooster 

diadakan untuk melakukan sirkulasi udara secara 

terus menerus, sehingga biasanya diterapkan pada 

ruangan yang mudah pengap. 

B. Penghawaan Buatan 

Penghawaan sangat penting dalam menciptakan 

kenyamanan thermal dan kualitas udara yang baik 

pada ruangan. Ketika penghawaan alami sudah tidak 

mendukung kenyamanan pasif, maka dibutuhkan 

penghawaan buatan untuk membantu pengguna 

mencapai kenyamanan yang dibutuhkan. Penghawaan 

buatan yang dikenal saat ini dibuat dengan 

menggunakan energi listrik sebagai sumber daya 

utamanya. Berikut adalah contoh jenis penghawaan 

buatan yang biasa digunakan antara lain : 

a. Exhaust Fan 

Cara kerja exhaust fan yaitu menghisap udara 

dari dalam ruang menuju ke ruang luar. Secara umum 
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digunakan pada ruang yang menghasilkan limbah 

udara seperti dapur, kamar mandi, dan lain-lain. 

 

   Gambar 3. 39 Exhaust Fan 
   Sumber: www.hotfrog.co.id 

 
b. Air Conditioner (AC) 

Penghawaan buatan yang berfungsi untuk 

mengkondisikan udara ruangan pada suhu yang 

diinginkan. Terdapat dua buah sistem AC, yakni : 

• Direct Cooling 

Direct Cooling adalah sistem penghawaan 

buatan dengan mendinginkan udara pada 

refrigerant yang kemudian disalurkan 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). 
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  Gambar 3. 40 AC direct 
  Sumber: www.aptibet.org 

 
• Indirect Cooling 

AC dengan sistem indirect cooling bekerja 

dengan cara mendinginkan udara dengan media 

air es pada kondensor (chilled water) pada suhu 

± 5°C. Air es yang dihasilkan kemudian disalurkan 

menuju AHU (Air Handling Unit) melalui pipa 

ducting. Sistem penghawaan udara seperti ini 

biasa dikenal sebagai sistem central / terpusat. 

 

   Gambar 3. 41 Indirect cooling 
   Sumber: http://canadablower.com 

 
3.2.3 Studi Sistem Utilitas 

3.2.3.1 Sistem Distribusi Air Bersih 

Sistem sumber air bersih di Indoensia berasal dari 

PDAM kota yang didistribusikan melalui pipa jaringan 
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air bersih kota. Sistem penyaluran air bersih dibagi 

menjadi 2 yaitu: 

a. Sistem Up-Feed 

Pada sistem ini air bersih didistribusikan menuju ke 

ruangan melalui tekanan pompa listrik. Alat pompa 

mendistribusikan air bersih yang disimpan pada tandon 

bawah lalu dipompa menuju ke penyaluran pipa. 

b. Sistem Down-Feed 

Sistem down-feed merupakan sistem yang 

menyimpan air dalam tendon dan memanfaatkan gaya 

gravitasi untuk mengalirkan air menuju ke ruangan 

yang membutuhkan. 

3.2.3.2 Sistem Pengolahan Limbah 

Berdasarkan sistem pengaliran pipanya, sistem 

penyaluran limbah dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

a. Sistem one pipe 

Pada sistem ini, jaringan air kotor (air tinja, air 

sabun, dan lain-lain) dialirkan pada sebuah pipa 

dengan ujung yang selalu terbuka (vent stack). 

b. Sistem two pipe 

Pada sistem ini, jaringan air kotor (air tinja, air 

sabun, dan lain-lain) dialirkan dengan pipa yang 

berbeda berdasarkan jenisnya. Jenis air tinja / black 
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water dibuang melalui pipa tanah, kemudian air kotor 

selain air tinja / grey water dibuang melalui pipa air 

biasa.  

Limbah olah/buang didistribusikan dengan 

cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis 

limbahnya, diantaranya : 

a. Jaringan Limbah Cair (Grey Water) 

Limbah cair ini dialirkan ke dalam bak 

pengumpul yang nantinya akan diolah pada filter 

organik kemudian digunakan kembali sebagai 

media penyiraman tanaman. Sedangkan untuk air 

yang telah mengendap pada filter organik terlalu 

lama karena jarang terpakai, langsung dibuang 

menuju saluran kota melalui bak kontrol. 

b. Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Limbah padat / black water yang dimaksud 

adalah limbah yang berasal dari kotoran manusia. 

Limbah padat pada hakikatnya akan terurai sendiri 

pada bio septicktank, namun limbah padat ini 

masih dapat digunakan kembali untuk media 

penyuburan tanaman melalui filtrasi organic jika 

diolah kembali. 

c. Jaringan Air Hujan 
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Air hujan yang jatuh ke atap bangunan akan 

dikumpulkan pada talang yang berujung pada 

ground tank pengumpul air hujan. Tanpa melalui 

filtrasi khusus, air hujan ini dapat langsung 

digunakan sebagai flush toilet maupun urinoir. 

3.2.3.3 Manajemen Sampah 

Dalam sistem manajemen sampah, terdapat 

beberapa metode dalam pembuangannya, antara lain : 

a. Pengumpulan melalui Shaft Sampah 

Pada metode ini, sampah organik maupun 

anorganik pada setiap level bangunan dibuang pada 

satu tempat melalui lubang shaft vertikal khusus 

untuk pembuangan sampah. Sampah yang sudah 

terkumpul kemudian dibuang menuju bak sampah 

lingkungan atau langsung diangkut oleh petugas 

kebersihan kota. 

b. Pengumpulan melalui Shaft Sampah dengan 

Pembakaran 

Pada metode ini sampah organik maupun 

anorganik yang sudah terkumpul pada shaft sampah 

akan langsung dibakar dengan alat pembakar 

sampah disekitar tempat pembuangan akhir. 

c. Dibusukkan melalui Lubang Biopori 
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Pada metode ini, hanya sampah jenis organik 

saja yang dapat dibusukkan pada lubang biopori. 

Lubang biopori merupakan lubang pengumpulan 

sampah organik berdiameter 10cm dan kedalaman 

70cm yang dibuat di sekitar area media tanam. Pada 

lubang ini sampah organik akan dibusukkan dengan 

bakteri pengurai dan menjadi satu dengan media 

tanam. Selain itu lubang biopori juga membantu 

meningkatkan daya serap air ke dalam tanah. 

 

   Gambar 3. 42 Lubang biopori 
   Sumber: www. Poskota.co 

 
3.2.3.4 Fire Fighting System 

Berdasarkan penanggulangannya, bahaya 

kebakaran dibedakan menjadi dua yakni aktif dan pasif, 

berikut penjelasannya: 

a. Penanggulangan pasif 

Pada sistem penanggulangan bahaya 

kebakaran pasif, bangunan merespon secara pasif 

dengan penggunaan material dan struktur tahan api. 
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Selain itu juga terdapat beberapa teknik 

pemadaman yang bekerja secara pasif. Beberapa 

contoh penanggulangan pasif diantaranya : 

• Tangga Darurat 

Tangga darurat yang berada pada luar 

bangunan. Hanya digunakan pada saat terjadi 

kebakaran maupun untuk akses internal pengelola. 

Tangga ini juga memiliki nilai estetika bentuk ekspos. 

 

    Gambar 3. 43 Tangga darurat luar bangunan 
    Sumber: http://fireescapestaircases.co.za 

 
• Pintu Darurat 

Pintu darurat berbeda dengan pintu sirkulasi 

pengunjung, pintu ini ditempatkan pada area publik 

yang memiliki keramaian pada kegiatannya seperti 

ruang teater. Pintu darurat memiliki fungsi untuk 

membuka sirkulasi keramaian dari dalam bangunan 

menuju ke luar bangunan. Sehingga pada kasus ini, 
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pintu darurat harus berujung pada area luar 

bangunan. 

 

    Gambar 3. 44 Pintu darurat 
    Sumber: http://firetechnology.nl 

 
• Smoke detector dan Sprinkler 

Kedua alat yang saling bekerja sama. Apabila 

smoke detector mencium asap kemudian akan 

mengirimkan perintah ke sprinkle untuk 

menyemprotkan air. Selain itu alat ini dapat 

dimodifikasi dengan alarm sebagai peringatan 

kebakaran. 

 

    Gambar 3. 45 Sprinkler 
    Sumber: www.affiliatedinc.co 
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b. Penanggulangan aktif 

Sistem penganggulangan aktif berarti sistem 

yang membutuhkan pengguna bangunan dalam 

perannya memadamkan kebakaran yang terjadi. 

Alat pemadam kebakaran dengan sistem ini 

biasanya dipersiapkan di dalam maupun di sekitar 

bangunan. Beberapa contoh alat pemadam 

kebakaran tersebut antara lain : 

• APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

APAR merupakan alat pemadam kebakaran 

yang berisi gas NO2 / Nitrogen sebagai gas yang anti 

terhadap api. APAR memiliki bentuk tabung vakum 

dengan warna merah dan biasanya diletakkan di 

dekat ruangan servis dan ruangan yang berpotensi 

terjadi kebakaran. 

 

    Gambar 3. 46 APAR 
    Sumber: alatpemadamonline.com 
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• Hydrant 

Hydrant pada bangunan publik dibedakan 

menjadi 2 jenis berdasarkan zona peletakannya 

yakni : 

- Hydrant bangunan  

Hydrant bangunan biasa diletakkan di dalam 

bangunan publik. Agar efisien, ruang publik harus 

memiliki luas ± 800 m2 karena panjang selang 

yang sangat panjang yakni 30 meter. Peletakan 

hydrant ini sebaiknya diletakkan pada jarak 30 

meter antara satu dengan yang lain untuk 

menghemat pengadaan hydrant.  

 

    Gambar 3. 47 Hydrant 
    Sumber: aptibet.org 

 
- Hydrant lingkungan  

Pada umumnya, hydrant lingkungan terletak 

pada pekarangan bangunan untuk 

mengantisipasi adanya tanaman yang terbakar 

maupun kendaraan yang berada di luar. 
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     Gambar 3. 48 Hydrant lingkungan 
     Sumber: Aptibet.Org 

 
3.2.3.5 Sistem Telekomunikasi 

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 : 

a. Sistem telekomunikasi internal 

Sistem ini melakukan penyampaian informasi 

dengan jangkauan pada satu bangunan. Sistem ini 

biasanya digunakan oleh antar pengelola maupun 

pengelola dengan pengunjung. Contohnya adalah 

jaringan telepon (intercom), jaringan audio sentral, 

maupun walky talky. 
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   Gambar 3. 49 Walky-talky 
   Sumber: http://auto-hightech.com 

 
b. Sistem telekomunikasi eksternal 

Sistem ini melakukan penyampaian informasi 

dengan jangkauan antar bangunan dengan pihak luar 

baik perseorangan, perusahaan, dan lain-lain. 

Contohnya adalah jaringan telepon dan jaringan 

internet. 

 

   Gambar 3. 50 jaringan internet 
   Sumber: http://capitolcctv.com 

 
3.2.3.6 Elektrikal 

Penyaluran jaringan listrik merupakan elemen 

yang sangat penting pada proyek pusat seni fotografi 

ini. Suplai sumber listrik yang paling utama pada 
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bangunan ini berasal dari PLN. Sedangkan suplai 

sumber listrik sekunder berasal dari generator set / 

genset. Keberadaan ruangan elektrikal sebaiknya 

terhindar dari aktivitas publik untuk mengurangi radiasi 

elektromagnetik yang tidak baik untuk kesehatan otak. 

3.2.3.7 Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal pada bangunan ini 

dibutuhkan mengingat bangunan memiliki level 2 

hingga 3 lantai. Sistem transportasi vertikal yang 

mungkin digunakan pada bangunan ini antara lain : 

a. Elevator / Lift 

Elevator / lift merupakan sarana transportasi 

vertikal yang digunakan untuk mengangkut 

pengunjung maupun barang ke lantai atas. Kaum 

difabel juga dapat menggunakan lift untuk keperluan 

pada lantai atas 

b. Eskalator  

Eskalator adalah sarana transportasi vertikal 

berupa tangga yang dengan otomatis bergerak ke 

satu arah. Eskalator tidak dapat digunakan untuk 

mengangkut barang, hanya dapat digunakan untuk 

mengangkut orang saja dengan bobot maksimal 

sesuai dengan spek eskalator. Eskalator memiliki 
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kelebihan yakni dapat mengangkut massa tanpa 

interval jeda waktu karena otomatis. 

c. Tangga 

Tangga merupakan transportasi vertikal 

manual paling ramah lingkungan yang tidak 

membutuhkan energi listrik. Tangga merupakan alat 

transportasi yang wajib ada didalam bangunan 

karena tidak mengandalkan energi listrik dan lebih 

hemat dari segi biaya dibandingkan eskalator 

ataupun lift. Selain sebagai sirkulasi, tangga juga 

merupakan jalur evakuasi yang baik saat diandalkan 

pada kondisi darurat kebakaran. 

d. Ramp 

Ramp biasa digunakan sebagai sirkulasi 

pengunjung yang menggunakan kursi roda. Selain 

itu, ramp juga sering digunakan untuk mengangkut 

barang dari level rendah ke level yang lebih tinggi. 

Adapun ketentuan standar kemiringan ramp untuk 

manusia yakni tidak boleh melebihi 1:12. 

3.2.3.8 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang digunakan pada 

bangunan dibedakan menjadi dua yakni : 

a. Sistem Keamanan Aktif 
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Keamanan aktif dilakukan dengan 

menggunakan jasa security yang bertugas untuk 

memantau aktivitas lapangan secara langsung di 

dalam maupun di luar bangunan. 

b. Sistem Keamanan Pasif  

Sistem keamanan pasif dilakukan dengan 

mengandalkan teknologi berupa kamera CCTV 

yang terpasang pada plafon ruangan baik indoor 

maupun outdoor. Kamera CCTV ini kemudian 

terhubung dengan layar security yang terus 

menyala selama 24 jam. 

3.2.3.9 Sistem Penangkal Petir 

a. Sistem Konvensional 

 Sistem jenis ini merupakan sistem yang 

digunakan pada rumah tinggal pada saat ini. 

Sistem ini bersifat non radioaktif sehingga ramah 

lingkungan, namun kelemahannya adalah sistem 

ini memiliki jangkauan yang tidak terlalu jauh. 

b. Sistem elektrostatis 

 Sistem jenis ini telah dikenal sejak abad ke-18. 

Penggunaan penangkap petir jenis elektrostatis ini 

sangat direkomendasikan dikarenakan praktis, 

mudah dan murah dalam perawatan maupun 
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pemasangannya. Selain itu tingkat jangkauannya 

sendiri sangat luas. 

3.2.4 Studi Pemanfaatan Teknologi 

a. Sistem Jendela Anidolic 

Sistem jendela Anidolic merupakan bentuk penghematan 

energi listrik lampu ada siang hari. Sistem jendela ini berfungsi 

untuk memasukkan cahaya alami ke dalam ruangan dengan 

memantulkan cahaya melalui cermin parabolic yang kemudian 

diarahkan menuju ke plafon ruangan. 

 

   Gambar 3. 51 sistem jendela anidolic 
   Sumber: www.northernarchitecture.us 

 
b. Pintu geser otomatis (Passive infra red door) 

 Sistem pintu otomatis yang membuka dan menutup 

sendiri  mengikuti manusia, sistem ini mendeteksi pergerakan 

manusia melalui deteksi panas tubuh. 
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  Gambar 3. 52 Pintu otomatis 
  Sumber: www.glassway.org 

 
c. Touchscreen Public Interactive Information 

Akses pengunjung terhadap informasi pada bangunan ini 

disajikan dengan teknologi touchscreen pada computer guide 

yang disediakan pada area tertentu. Tujuan penggunaan 

teknologi ini adalah memberikan akses informasi kepada pada 

pengunjung secara pasif namun interaktif karena terdapat 

beberapa pilihan informasi yang dapat diakses. 

 

   Gambar 3. 53 interactive information 
   Sumber: bitsydisplays.com 

 
3.3 Analisis Konteks Lingkungan 

3.3.1 Analisis Pemilihan Lokasi 

  Berdasarkan pengamatan mengenai bangunan pusat 

seni fotografi yang mencakup skala kota, analisis fungsi 

bangunan ini termasuk dalam bangunan pusat pelayanan  

kota yang bergerak pada sub dagang dan jasa. Maka dalam 

konteks tersebut bangunan ini diatur menurut peraturan 

daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Ruang Wilayah (RTRW) kota Semarang tahun 2011-2031 
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yang diperdetail dalam pasal 12 ayat 1 tentang pembagian 

lokasi pada BWK I, BWK II, dan BWK III. 

 

Gambar 3. 54 Peta rencana pelayanan struktur 
Sumber: semarangkota.go.id 

 
• Bagian Wilayah Kota (BWK I)  

Yang meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Semarang 

Timur, dan Semarang Selatan. 

• Bagian Wilayah Kota (BWK II) 

Yang meliputi Kecamatan Candisari dan Gajahmungkur. 

• Bagian Wilayah Kota (BWK III) 

Yang meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Semarang 

Utara. 

3.3.1.1 Bagian Wilayah Kota (BWK I) 

Potensi BWK I : 

- Dekat dengan bangunan sejarah seperti, tugu 

muda, lawang sewu, dan kota lama. 

LAMPIRAN   I   :   PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA  
SEMARANG TAHUN 2011 – 2031 
 

 
WALIKOTA SEMARANG 

 
 

H. SOEMARMO HS 
 

Keterangan : 
 
Pusat Pelayanan 
Kota 
 
 
 
 
Sub Pusat 
Pelayanan Kota 
 
 
 
Pelayanan 
Lingkungan 
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- Pusat kota. 

- Fasilitas umum dan jaringan utilitas memadai. 

Kendala BWK I : 

- Akses jalan raya cenderung macet. 

- Polusi udara dan kebisingan tinggi. 

3.3.1.1.1 Kecamatan Semarang Tengah 

 
Gambar 3. 55 Peta kecamatan Semarang 

Tengah 
Sumber: semarangkota.bps.go.id 

 
• Memiliki luas 6,14 km2 

• Jumlah kepadatan penduduk 9.833 jiwa/km2 

• Luas fungsi perdagangan dan jasa 116,008 

ha 

• Jumlah transportasi : 

- Mobil  : 2.381 

- Motor : 9.980 

- Bus : 18 



141 

- Angkot : 289 

• Topografi berada di lereng I (0-2%) 

3.3.1.1.2 Kecamatan Semarang Timur 

 
Gambar 3. 56 Peta kecamatan Semarang 

Timur 
Sumber: semarangkota.bps.go.id 

 
• Memiliki luas 7,70 km2 

• Jumlah kepadatan penduduk 9.722 jiwa/km2 

• Luas fungsi perdagangan dan jasa 104,561 

ha 

• Jumlah transportasi : 

- Mobil  : 2.451 

- Motor : 19.822 

- Bus : 13 

- Angkot : 43 

• Topografi berada di lereng I (0-2%) 
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3.3.1.1.3 Kelurahan Semarang Selatan  

 
Gambar 3. 57 Peta kecamatan Semarang 

Selatan 
Sumber: semarangkota.bps.go.id 

 
• Memiliki luas 5,93 km2 

• Jumlah kepadatan penduduk 11.755 jiwa/km2 

• Luas fungsi perdagangan dan jasa 66,891 ha 

• Jumlah transportasi : 

- Mobil  : 2.722 

- Motor : 9.268 

- Bus : 8 

- Angkot : 543 

• Topografi berada di lereng II (2-5%) 

3.3.1.2 Bagian Wilayah Kota II (BWK II) 

Potensi BWK II : 

- Dekat dengan pusat pendidikan, perdagangan dan 

jasa, serta pusat seni dan budaya. 
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- Fasiltias umum dan jaringan utilitas memadai. 

- Terdapat hutan kota sebagai penyedia udara 

segar. 

Kendala BWK II : 

- Topografi daerah lerengan. 

- Lingkup sedang dengan jarak pusat kota. 

3.3.1.2.1 Kecamatan Candisari  

 
Gambar 3. 58 Peta kecamatan Candisari 

Sumber: semarangkota.bps.go.id 
 

• Memiliki luas 6,54 km2 

• Jumlah kepadatan penduduk 11.613 jiwa/km2 

• Luas fungsi perdagangan dan jasa 32,907 ha 

• Jumlah transportasi : 

- Mobil  : 2.154 

- Motor : 9.139 

- Bus : 25 
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- Angkot : 274 

• Topografi berada di lereng II (2-5%) 

3.3.1.2.2 Kecamatan Gajahmungkur 

 
Gambar 3. 59 Peta kecamatan 

Gajahmungkur 
Sumber: semarangkota.bps.go.id 

 
• Memiliki luas 9,07 km2 

• Jumlah kepadatan penduduk 6.611 jiwa/km2 

• Luas fungsi perdagangan dan jasa 14,429 ha 

• Jumlah transportasi : 

- Mobil  : 1.500 

- Motor : 5.858 

- Bus : - 

- Angkot : 186 

• Topografi berada di lereng II (2-5%) 

3.3.1.3 Bagian Wilayah Kota III (BWK III) 

Potensi BWK III : 
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- Dekat dengan kawasan pantai. 

- Fasilitas umum dan jaringan utilitas memadai. 

- Dekat dengan bandara. 

Kendala BWK III : 

- Tingkat polusi dan kebisingan tinggi. 

- Kemacetan pada jam-jam tertentu. 

- Lingkup sedang dengan jarak pusat kota. 

3.3.1.3.1 Kecamatan Semarang Barat 

 
Gambar 3. 60 Peta kecamatan Semarang 

Barat 
Sumber: semarangkota.bps.go.id 

 
• Memiliki luas 21,74 km2 

• Jumlah kepadatan penduduk 7.408 jiwa/km2 

• Luas fungsi perdagangan dan jasa 141,952 

ha 

• Jumlah transportasi : 

- Mobil  : 3.146 



146 

- Motor : 16.925 

- Bus : 21 

- Angkot : 234 

• Topografi berada di lereng II (2-5%) 

3.3.1.3.2 Kecamatan Semarang Utara 

 
Gambar 3. 61 Peta kecamatan Semarang 

Utara 
Sumber: semarangkota.bps.go.id 

 
• Memiliki luas 10,97 km2 

• Jumlah kepadatan penduduk 10.771 jiwa/km2 

• Luas fungsi perdagangan dan jasa 23,471 ha 

• Jumlah transportasi : 

- Mobil  : 2.334 

- Motor : 17.668 

- Bus : - 

- Angkot : - 

• Topografi berada di lereng I (0-2%) 
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Matriks pemilihan kecamatan tiap BWK ditentukan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 20 Matriks pemilihan kecamatan di BWK I 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
Bagian Wilayah Kota I (BWK I) 

Kriteria 
Kecamatan 

Keterangan Semarang 
Tengah 

Semarang 
Timur 

Semarang 
Selatan 

Kepadatan 
Penduduk 

9.833 
jiwa/km2 9.722 jiwa/km2 

11.755 
jiwa/km2 

Tidak padat < 500 / 
km2, 

Kurang padat 501 – 
4.000 / km2, 

Cukup padat 4.001 – 
9.000 / km2, 

Sangat padat > 9.000 
/ km2 

Luas Fungsi 
dagang dan 

jasa 
116,008 ha 104,561 ha 66,891 ha 

Penentuan tingkat 
peluang usaha. 

Kepadatan 
Transportasi 12.668 22.329 12.541 

Penentuan  
aksesibilitas. 

Topografi Lereng I Lereng I Lereng II 
Semakin datar 
semakin baik. 

 
Tabel 3. 21 Matriks pemilihan kecamatan di BWK II 

Sumber: Analisis pribadi, 2018 
 

Bagian Wilayah Kota II (BWK II) 

Kriteria 
Kecamatan Keterangan 

Candisari Gajahmungkur  

Kepadatan 
Penduduk 11.613 jiwa/km2 6.611 jiwa/km2 

Tidak padat < 500 / 
km2, 

Kurang padat 501 – 
4.000 / km2, 

Cukup padat 4.001 – 
9.000 / km2, 

Sangat padat > 9.000 
/ km2 

Luas Fungsi 
dagang dan 

jasa 
11.613 ha 14.429 ha 

Penentuan tingkat 
peluang usaha. 

Kepadatan 
Transportasi 11.592 7.544 

Penentuan  
aksesibilitas. 

Topografi Lereng II Lereng II 
Semakin datar 
semakin baik. 
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Tabel 3. 22 Matriks pemilihan kecamatan di BWK III 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
Bagian Wilayah Kota III (BWK III) 

Kriteria 
Kecamatan Keterangan 

Semarang Barat Semarang Utara  

Kepadatan 
Penduduk 7.408 jiwa/km2 10.771 jiwa/km2 

Tidak padat < 500 / 
km2, 

Kurang padat 501 – 
4.000 / km2, 

Cukup padat 4.001 – 
9.000 / km2, 

Sangat padat > 9.000 
/ km2 

Luas Fungsi 
dagang dan 

jasa 
141.952 ha 23.471 ha 

Penentuan tingkat 
peluang usaha. 

Kepadatan 
Transportasi 20.326 20.002 

Penentuan  
aksesibilitas. 

Topografi Lereng II Lereng I 
Semakin datar 
semakin baik. 

 
Kebutuhan kualitas: 

- Wilayah peruntukan pusat pelayanan kota 

- Jangkauan dan letak yang strategis 

- Aksesibilitas dan transportasi umum 

- Jaringan infrastruktur dan utilitas yang memadai 

Tabel 3. 23 Skoring pemilihan kecamatan 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

Kualitas Bobot 
Semarang Timur Candisari Semarang Barat 

Skor 
Skor x 
Bobot Skor 

Skor x 
Bobot Skor 

Skor x 
Bobot 

Wilayah peruntukan 
wisata kota. 

30% 9 2,7 9 2,7 8 2,4 

Jangkauan urban. 25% 9 2,25 9 2,25 8 2 
Aksesibilitas. 25% 7 1,75 8 2 8 2 
Jaringan infrastruktur 
dan utilitas. 

20% 8 1,6 8 1,6 7 1,4 

TOTAL  8,3  8,55  7,8 
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3.3.2 Analisis Pemilihan Tapak 

3.3.2.1 Studi Luas Tapak 

a. Luas Kebutuhan Indoor 

= Luas kegiatan indoor + sirkulasi 10% 

= 2.350 m2 + 684 m2 + 268 m2 + 977 m2 + 10% 

= 4.279 m2 + 427,9 m2 

= 4.706,9 m2 

b. Luas Kebutuhan Outdoor 

= Luas kegiatan outdoor + luas kebutuhan parkir 

= 320 m2 + 3.616,4 m2 

= 3.936,4 m2 

c. Luas Kebutuhan Total 

= Luas kebutuhan indoor + luas kebutuhan outdoor 

= 4.706,9 m2 + 3.936,4 m2 

= 8.643,3 m2 

d. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= 40% x Luas kebutuhan total 

= 40% x 8.643,3 m2 

= 3.457,32 m2 

e. Luas Kebutuhan Lahan 

= Luas kebutuhan total + RTH 

= 8.643,3 m2 + 3.457,32 m2 

 = 12.100,62 m2 
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3.3.2.2 Alternatif Tapak 

• Alternatif Tapak A 

Lokasi : Jl. Sriwijaya 

 

Gambar 3. 62 Peta udara tapak A 
Sumber: google earth pro 

 

  
 

Gambar 3. 63 Peta teknik tapak A 
Sumber: Dokumen pribadi, 2018 
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Tabel 3. 24 Analisis eksisting tapak A 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

 

ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Beriklim tropis lembab dengan suhu rata-rata berkisar 
antara 25°C – 34°C. 

Topografi Lereng yang memiliki kemiringan 0% - 2%. 

Vegetasi Memiliki potensi untuk ditanami tanaman tahunan dan 
tanaman hortikultura. 

Potensi Sumber Air Sumber air bersih berasal dari PDAM. 
Arah Angin Dominan arah Barat Laut à Tenggara. 

Keadaan Lingkungan Tapak berada di wilayah perdagangan, seni dan budaya, 
pendidikan, dan permukiman. 

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan 
Pemerintah 

Peraturan daerah kota Semarang nomor 14 tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota 
Semarang tahun 2011-2031 dan Rencana Detail Tata 
Ruang Kota (RDTRK) nomor 7 tahun 2004 tentang BWK II 
(Kecamatan Candisari dan Gajahmungkur) tahun 2000 – 
2010. 

Regulasi 
KDB : maksimal 60% 
KLB : 1,8 maksimal 3 lantai 
GSB Jalan Sriwijaya : 23 meter 

Fungsi dan Hirarki 

• Pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa. 
• Pusat pelayanan kota. 
• Sub pusat pelayanan kota ; perdagangan dan jasa, 

pendidikan, kesehatan, peribadatan, pelayanan umum. 
ASPEK AMENITAS ALAMI 

View 

View from site ; view yang terlihat dari tapak berupa taman 
singosari, hotel, jalan raya, hutan kota, bangunan TBRS, 
dan permukiman penduduk. 
View to site ; view yang terlihat dari Jalan Sriwijaya adalah 
hotel, taman singosari,dan pertokoan sedangkan Jalan 
Genuksari adalah permukiman. 

Topografi Relatif datar dengan kemiringan lahan 0 – 2 %. 

Air 
Curah hujan sebesar 126 m3 per tahun dan tingkat 
kelembaban 50% hingga 70%. Dengan periode bulan 
basah bulan November hingga bulan April. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota / 
Kawasan 

• Berada di samping Jalan Sriwijaya. 
• Akses jalan utama Jl. Sriwijaya melalui Pleburan, Jalan 

Pahlawan, Jalan Singosari dan Jalan MT. Haryono. 
• Terdapat jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan 

drainase, dan sampah. 

Citra Arsitektural 

Bangunan di sekitar tapak merupakan bangunan dengan 
berbagai fungsi yaitu bangunan pendidikan, seni budaya 
maupun perdagangan dan jasa. Permukiman penduduk 
disekitar Jalan Genuksari dan Pleburan memiliki karakter 
arsitektur modern dan arsitektur jawa. 
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Potensi tapak A : 

• Lokasi berada di pusat kota dan berada pada daerah 

pusat pelayanan kota, budaya, perdagangan, dan 

pendidikan. 

• Memiliki jangkauan yang mudah karena merupakan 

daerah tengah kota dan memiliki aksesibilitas jalan 

kolektor sekunder. 

• Frekuensi transportasi umum sangat banyak karena 

merupakan jalan menuju pusat kota. 

• Tapak dengan ukuran yang luas dan kontur yang relatif 

datar. 

• Terdapat jaringan drainase eksisting yaitu sungai kecil di 

depan tapak. 

Kendala tapak A : 

• Tingkat kemacetan, polusi udara, dan kebisingan yang 

cukup tinggi. 

• Jalan utama tapak tidak terlalu luas dengan ramainya 

pengguna kendaraan sering berakibat macet. 

• Bersebelahan dengan permukiman warga dengan status 

menengah kebawah. 

• Jalan untuk entrance masuk dan keluar hanya dari jalan 

utama Sriwijaya karena jalan genuksari merupakan jalan 

warga dan memiliki lebar hanya 3,5 meter. 
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• Alternatif Tapak B 

Lokasi : Jl. Sultan Agung 

 

Gambar 3. 64 Peta udara tapak B 
Sumber: google earth pro 

 

  
Gambar 3. 65 peta teknik tapak B 

Sumber: Analisis pribadi, 2018 
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Tabel 3. 25 Analisis eksisting tapak B 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 

ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Beriklim tropis lembab dengan suhu rata-rata berkisar 
antara 25°C – 34°C. 

Topografi Berupa lereng dengan kemiringan 2% - 5%. 
Vegetasi Memiliki eksisting semak dan pohon akasia yang banyak. 
Potensi Sumber Air Sumber air bersih berasal dari PDAM. 
Arah Angin Dominan arah Barat Laut à Tenggara. 

Keadaan Lingkungan Tapak berada di wilayah perdagangan jasa dan 
permukiman. 

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan 
Pemerintah 

Peraturan daerah kota Semarang nomor 14 tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota 
Semarang tahun 2011-2031 dan Rencana Detail Tata 
Ruang Kota (RDTRK) nomor 7 tahun 2004 tentang BWK II 
(Kecamatan Candisari dan Gajahmungkur) tahun 2000 – 
2010. 

Regulasi 

KDB : maksimal 60% 
KLB  : 1,8 maksimal 3 lantai 
GSB Jalan Sultan Agung: 29 meter 
GSB Jalan Telomoyo dan Jalan Kagok: 17 meter 

Fungsi dan Hirarki 

• Pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa. 
• Pusat pelayanan kota. 
• Sub pusat pelayanan kota ; perdagangan dan jasa, 

pendidikan, kesehatan, peribadatan, pelayanan umum. 
ASPEK AMENITAS ALAMI 

View 

View from site ; view yang terlihat dari tapak berupa taman 
diponegoro, jalan raya, bangunan gereja dan pertokoan, 
dan permukiman penduduk. 
View to site ; view yang terlihat dari Jalan Sultan Agung 
dan Jalan Taman Diponegoro adalah pertokoan, restoran, 
dan taman sedangkan dari Jalan Telomoyo dan Jalan 
Kagok adalah permukiman dan puskesmas. 

Topografi Berupa lereng dengan kemiringan lahan 2% – 5 %. 

Air 
Curah hujan sebesar 126 m3 per tahun dan tingkat 
kelembaban 50% hingga 70%. Dengan periode bulan 
basah bulan November hingga bulan April. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota / 
Kawasan 

• Berada di samping Jalan Sultan Agung dan Jalan 
Taman Diponegoro. 

• Akses utama Jl. Sultan Agung melalui Jalan S.Parman, 
Jalan Diponegoro, dan Jalan Kawi. 

• Terdapat jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan 
drainase tertutup, dan sampah. 

Citra Arsitektural 

Bangunan di sekitar tapak merupakan bangunan dengan 
berbagai fungsi yaitu bangunan pelayanan umum maupun 
perdagangan dan jasa. Permukiman penduduk disekitar 
jalan Telomoyo dan Kagok memiliki karakter arsitektur 
modern dan arsitektur jawa. 
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Potensi tapak B : 

• Lokasi berada pada lingkup sedang dengan daerah kota 

dan berada pada daerah komersial, perdagangan, dan 

sub pelayanan kota. 

• Memiliki jangkauan yang mudah karena memiliki 

aksesibilitas jalan arteri sekunder. 

• Frekuensi transportasi umum sangat banyak karena 

merupakan jalan menuju pusat kota. 

• Memiliki vegetasi tapak dan lingkungan yang memadai. 

Kendala tapak B: 

• Tingkat kemacetan, polusi udara, dan kebisingan yang 

cukup tinggi dari arah jalan utama. 

• Bersebelahan dengan permukiman warga dengan status 

menengah kebawah. 

• Leveling kontur yang banyak. 

Berdasarkan analisis pada alternatif tapak, maka dapat disimpulkan : 

Tabel 3. 26 Skoring alternative tapak 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

Kriteria Bobot 

Alternatif Tapak 
A 

Alternatif Tapak 
B 

Skor Skor x 
bobot Skor Skor x 

bobot 
Jaringan infrastruktur dan utilitas 
lingkungan 25 % 9 2,25 9 2,25 

Aksesibilitas pada tapak dan di luar 
tapak 30 % 8 2,4 7 2,1 

Berada di daerah komersial dan jalur 
pusat kota 30 % 10 3 9 2,7 

Keadaan lingkungan sekitar 15 % 6 0,9 7 1,05 
TOTAL   8,55  8,1 


