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BAB V  

PENDEKATAN DAN LANDASAN PERANCANGAN 
 

5.1 Pendekatan Perancangan 

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dibawah ini 

merupakan kesimpulan dari beberapa pernyataan masalah pada projek Pusat 

Industri Kreatif di Kota Semarang. 

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dibawah ini 

merupakan kesimpulan dari beberapa pernyataan masalah pada projek Pusat 

Industri Kreatif di Kota Semarang 

 

Diagram 5. 1 Pendekatan Perancangan 

Sumber : Bentuk, Ruang dan Tatanan, Francis D.K Ching 

 

Pendekatan arsitektur untuk projek Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang 

ini menggunakan tema desain “An Oasis for Creativity”. 

Istilah oasis muncul dari bahasa Latin: oasis, dari bahasa Yunani Kuno: 

ὄασις. oasis, yang diambil secara langsung dari bahasa Mesir Demotik. Istilah 

untuk oasis dalam bahasa Koptik, keturunan Mesir Demotik, adalah wahe atau 

ouahe yang berarti “'tempat tinggal”. Sedangkan oasis adalah daerah di padang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani_Kuno
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Mesir_Demotik
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Koptik
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pasir yang berair cukup untuk tumbuhan dan permukiman manusia; tempat, 

pengalaman, dan sebagainya yang menyenangkan di tengah-tengah suasana 

yang serba kalut dan tidak menyenangkan. 

Oasis dikenal sebagai sumber kehidupan dan kenyamanan di tengah 

gurun yang gersang. Karena itulah oasis biasanya dijadikan tempat untuk tinggal 

sementara bahkan menetap bagi makhluk hidup. 

Creativity atau kreativitas  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

kemampuan untuk mencipta. Menurut Plucker (Kaufman, dkk. 2008: 1), kreativitas 

adalah sebuah interaksi antara bakat atau kecerdasan, proses dan lingkungan 

sehingga seseorang atau kelompok mampu menghasilkan produk yang baru dan 

bermanfaat. Kreativitas seseorang dimulai dengan berpikir kreatif untuk 

menghasilkan ide dalam memecahkan suatu masalah, membuat perbaikan, 

meningkatkan produktivitas, meningkatkan keefektifan, dan menambah nilai 

(Maimunah dalam Anita Isa dan Jamil ahmad, 2012). 

“An Oasis for Creativity” dalam desain Pusat Industri Kreatif di Kota 

Semarang ini memiliki dua makna secara arsitektural dan non arsitektural. Secara 

arsitektural, sebuah oasis berarti merujuk pada perubahan yang kontras antara 

suasana ruang luar dengan ruang dalam. Projek Pusat Industri Kreatif ini terletak 

di kawasan yang cukup padat, panas, dan bising sedangkan ruang di dalam 

bangunan ini harus menekankan pada  kenyamanan para pengguna agar dapat 

melakukan aktivitasnya secara optimal dan efektif. Dengan kata lain, perubahan 

transisi  antara lingkungan sekitar bangunan dengan dalam bangunan akan terasa. 

Menjadi oasis yang menyenangkan juga menjadi tujuan Pusat Industri Kreatif ini 

yang berarti saat melakukan aktivitas industri kreatif yang sibuk, diperlukan ruang 

rekreasi yang menyenangkan bagi para pengguna industri kreatif untuk melepas 

penat sejenak tanpa melupakan aktivitas utamanya di bidang industri kreatif.  
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Secara non arsitektural, menjadi sebuah oasis untuk kreativitas memiliki 

arti menjadi sumber dari kreativitas. Diharapkan dengan adanya Pusat Industri 

Kreatif ini dapat membantu/memengaruhi para penggiat industri kreatif dalam 

menggali ide gagasan kreatif mereka yang kemudian akan disalurkan menjadi 

suatu karya  dan produk di bidang industri kreatif. 

 

5.2 Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

Penataan bangunan Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang ini pada tapak 

dibagi seperti di bawah ini : 

 

Gambar 5. 1 Tata Ruang pada Tapak 

Sumber : Analisa pribadi, 2019 

 

5.2.1 Pencapaian Dalam Tapak 

Peletakan entrance gate dan exit gate berada di bagian depan tapak, yang 

memiliki jarak lebih dari 20 meter dari pertigaan Jalan Madukoro Raya dan Jalan 

Marina Raya. Sedangkan untuk sirkulasi loading dock, peletakan entrance gate 

dan exit gate berada di bagian belakang tapak yang cukup jarang dilalui publik. 
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Entrance menuju dalam bangunan terletak di depan tapak dengan akses 

langsung menuju ruang-ruang utama pada bangunan. Penataan zona ruangan ini 

akan berpusat pada suatu ruang komunal indoor/outdoor yang terletak di tengah 

tapak.  

5.2.2 Perancangan Zoning 

Zonasi bangunan pada tapak dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona publik yang 

terletak di bagian depan, zona semi publik berada di tengah bangunan dan zona 

privat di belakang karena zona ini bersifat lebih privat dan jauh dari kebisingan. 

5.2.3 Perancangan Lansekap 

Perancangan lansekap pada tapak cenderung berupa lansekap 

artifisial/buatan karena topografi tapak yang cenderung datar sehingga kurang 

adanya leveling alami pada tapak.  Elemen lansekap pada tapak  berupa softscape 

dan hardscape. Softscape adalah elemen lansekap yang terdiri dari unsur-unsur 

alam seperti vegetasi, bebatuan, dan lainnya. Lihat gambar  5.2. 

 

Gambar 5. 2 Softscape Pada Lansekap 

Sumber : Pinterest.com 

 

Elemen lansekap berupa hardscape pada tapak terdiri dari elemen-elemen 

buatan pembentuk lansekap berupa kursi taman, lampu taman, ramp, tangga, dan 
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lainnya. Hardscape ini juga merupakan elemen penunjang aktivitas pengguna 

Pusat Industri Kreatif ini. Lihat gambar 5.3 

 

Gambar 5. 3 Hardscape Pada Lansekap 

Sumber : https://ny.curbed.com/2017/3/23/15030470/midtown-east-citicorp-center-

redevelopment 

 

5.3 Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

Konsep tata ruang bangunan Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang 

dirancang sesuai pendekatan An Oasis for Creativity dimana sebuah oasis 

menjadi pusatnya. Untuk itulah, organisasi ruang yang tepat untuk Pusat Industri 

Kreatif ini adalah organisasi ruang terpusat. 

Organisasi ruang terpusat adalah organisasi ruang dimana satu ruang 

menjadi titik utama dari beberapa ruang yang memiliki orientasi ke dalam titik 

utama tersebut. Lihat gambar 5.4 

 

Gambar 5. 4 Organisasi Ruang Terpusat 

Sumber : Bentuk, Ruang dan Tatanan, Francis D.K Ching 

https://ny.curbed.com/2017/3/23/15030470/midtown-east-citicorp-center-redevelopment
https://ny.curbed.com/2017/3/23/15030470/midtown-east-citicorp-center-redevelopment
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Projek Pusat Industri Kreatif ini memiliki ruang-ruang yang terbagi menjadi 

beberapa zona berdasarkan fungsi kegiatannya seperti zona produksi berisi 

ruang-ruang yang menunjang produktivitas penggiat industri kreatif, dan zona-

zona ruang lainnya. Zona-zona tersebut akan berpusat pada suatu ruang komunal 

(indoor dan outdoor) yang memiliki tujuan untuk membantu dan memicu penggiat 

industri kreatif dapat menemukan ide kreatif dan inovatif serta dapat menjadi social 

space. Lihat gambar 5.5 

 

Gambar 5. 5 Zonasi pada Bangunan 

Sumber : Analisa pribadi, 2019 

 

5.4 Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang ini akan 

mengimplementasikan konsep Pop Culture yang menjadi konsep industri kreatif 

Kota Semarang. Pop Culture dalam bentuk bangunan berarti memiliki sifat 

kekinian, dan dinamis. 

Bentuk bangunan yang tepat untuk Pusat Industri Kreatif ini akan 

menerapkan aliran arsitektur kontemporer. Prinsip desain Pusat Industri Kreatif ini 
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akan menampilkan gaya arsitektur baru dan berbeda dari bangunan sekitarnya 

yang memiliki gaya arsitektur modern yang sederhana. 

 

5.5 Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Wajah bangunan/fasade bangunan Pusat Industri Kreatif di Kota 

Semarang akan merespon pada keadaan di luar tapak. Bangunan Pusat Industri 

Kreatif di Kota Semarang ini memiliki beberapa potensi untuk menonjolkan wajah 

bangunan karena terletak di ujung jalan yang dapat dilihat dari dua jalan yaitu dari 

Jalan Madukoro Raya dan Jalan Marina Raya. Dapat dilihat dari gambar 5.6, 

bangunan memiliki citra view terbaik pada depan tapak yaitu bagian yang 

menghadap jalan utama yaitu Jalan Madukoro Raya karena dapat dilihat dari dua 

arah dengan radius yang cukup jauh. Sedangkan bagian samping kiri bangunan 

yang menghadap Jalan Marina Raya, citra view bangunan cukup baik dan dapat 

dilihat oleh pengguna jalan dari jarak yang cukup dekat. Sedangkan bagian 

belakang dan bagian kanan bangunan yang bersebelahan dengan bangunan lain 

kurang mendapat citra view yang baik karena cukup sulit terlihat. Oleh sebab itu, 

wajah bangunan Pusat Industri Kreatif akan menonjolkan fasade pada bagian 

depan bangunan dan samping kiri bangunan. 
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Gambar 5. 6 Citra View Tapak 

Sumber : Analisa pribadi, 2019 

 

Karena kondisi lingkungan yang bising dan panas, maka sesuai 

pendekatan An Oasis for Creativity yang memiliki tujuan agar bangunan berbeda 

dengan lingkungan sekitarnya, maka fasade bangunan harus memiliki bentuk dan 

material yang meminimalisir kendala-kendala di lingkungan sekitar tapak. 

Fasade bangunan merupakan komponen bangunan yang dapat 

memberikan kesan bangunan. Untuk mewujudkan kesan bangunan sesuai 

pendekatan An Oasis for Creativity fasade bangunan menggunakan secondary 

skin dan Aluminium Composit Panel yang dapat juga memiliki fungsi sebagai 

estetika. 
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5.6 Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

Sistem struktur pada Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang ini terdiri dari : 

5.6.1 Struktur Bawah (Sub Structure) 

Struktur pondasi yang digunakan di Pusat Indsutri Kreatif di Kota 

Semarang ini menyesuaikan dengan kondisi tanah pada tapak dan kondisi 

bangunan sekitarnya. 

Kondisi tanah pada tapak adalah berupa tanah Alluvial yang cukup lunak sehingga 

membutuhkan jenis pondasi yang dapat mencapai tanah keras. Sedangkan 

bangunan di sekitar tapak berupa bangunan komersial dan cukup jauh dari 

permukiman dan tidak terdapat bangunan yang dikonservasikan sehingga tidak 

terlalu bermasalah jika terdapat aktivitas penanaman pondasi yang menimbulkan 

kebisingan. Sehingga pondasi yang tepat digunakan adalah pondasi dalam 

dengan kedalaman lebih dari 10 meter atau pondasi dangkal berupa pondasi rakit 

(raft foundation). 

5.6.2 Struktur Atas (Super Structure) 

Aktivitas yang terjadi di dalam Pusat Industri Kreatif ini didominasi 

membutuhkan pergerakan yang luas, memprioritaskan kenyamanan sirkulasi, 

kenyamanan pandangan  dan jangkauan yang luas sehingga kurang efektif jika 

menerapkan struktur rangka dengan grid tertentu yang akan mengakibatkan 

terbatasnya pergerakan aktivitas penggiat industri kreatif. 

Struktur utama yang akan diterapkan pada Pusat Industri Kreatif di Kota 

Semarang ini adalah tree/branching structure. Struktur ini berbentuk seperti pohon 

dan cabang-cabang pohon inilah yang akan menopang struktur atas bangunan. 

Keuntungan menggunakan struktur ini adalah dapat memaksimalkan fungsi dan 

sirkulasi ruang, cabang-cabang pada struktur ini akan menerima beban yang kecil 
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dan diteruskan ke kolomnya. Selain itu, struktur ini juga menerapkan pendekatan 

An Oasis for Creativity yang mana sebuah oasis identik dengan pohon. 

 

Gambar 5. 7 Struktur Tree/Branching 

Sumber : pinterest.com 

 

Struktur kolom-balok juga menggunakan struktur rangka dengan struktur 

balok menggunakan struktur two way slab. 

Struktur atap yang digunakan adalah rangka truss baja dan struktur atap 

dak beton. 

 

5.7 Landasan Perancangan Konstruksi 

Perancangan konstruksi pada bangunan Pusat Industri Kreatif di Kota 

Semarang antara lain : 

1. Konstruksi plat beton bertulang yang dapat digunakan sebagai plat lantai dan 

plat atap (dak beton). Plat lantai beton bertulang ini diterapkan karena bangunan 

Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang ini memiliki jumlah lantai lebih dari 1 lantai 

dan plat lantai beton bertulang ini mampu menopang beban hidup dan beban mati 

yang terjadi. Plat beton bertulang untuk konstruksi atap juga dapat dijadikan roof 

top dan sebagai estetika bangunan. 

2. Konstruksi dinding dengan material dinding batu bata ringan karena jenis batu 

bata ini cukup ringan sehingga tidak banyak membebani struktur, kedap air dan 
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kedap suara. Konstruksi dinding beton juga digunakan untuk bangunan ini. Dinding 

beton memiliki sifat penahan panas yang berguna jika terjadi kebakaran. 

3. Konstruksi gabungan kaca dan rangka truss untuk skylight. Konstruksi ini 

diterapkan untuk memasukkan pencahayaan alami dari terang langit dan ruangan 

akan terkesan lebih luas. Agar cahaya yang masuk ke dalam ruangan ideal, maka 

jenis kaca skylight juga berupa kaca pelapis beremisi rendah untuk mengurangi 

panas matahari. 

 

5.8 Landasan Perancangan Sistem Bangunan 

5.8.1 Konsep Teknologi Bangunan 

Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang akan menggunakan beberapa 

teknologi yang akan mendukung kegiatan yang terjadi di dalam bangunan. 

Teknologi-teknologi tersebut antara lain : 

1. Smart Light LED Wi-Fi 

Merupakan teknologi nirkabel yang mana cahaya dari sinar lampu yang 

dipancarkan LED menjadi jalur Wi-Fi yang sebelumnya dari teknologi sinyal radio. 

Teknologi Smart Light LED Wi-Fi ini lebih ramah lingkungan dan hemat energi 

dengan mengurangi emisi karbon. Teknologi ini tepat diterapkan untuk mengontrol 

intensitas lampu dan mood suatu ruangan di bangunan ini. 

2. Panel Surya 

Panel surya yang digunakan adalah panel surya Photovoltaic yang 

mengubah sinar radiasi dari matahari menjadi pembangkit listrik yang cocok untuk 

diterapkan di bangunan yang memiliki energi matahari yang melimpah. 
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3. Zero Delta Q 

Teknologi yang mendukung prinsip Zero Delta Q ini pada Pusat Industri 

Kreatif di Kota Semarang berupa sumur resapan, sumur injeksi, rain harvesting, 

dan lubang biopori yang akan digunakan untuk mengatasi banjir di tapak. 

 

5.8.2 Sistem Transportasi Bangunan 

Beberapa sistem transportasi di dalam Pusat Industri Kreatif adalah : 

1. Passanger Elevator/lift 

Passanger Elevator/lift adalah sistem transportasi vertikal pada bangunan 

yang diperuntukkan untuk pengguna dapat berpindah dari lantai satu ke lantai 

lainnya dengan cepat. 

2. Tangga 

Merupakan sistem transportasi konvensional dengan ukuran optrade dan 

antrade yang ideal dan nyaman untuk pengguna. Tangga juga dilengkapi railing 

untuk keselamatan pengguna. 

3. Ramp 

Berfungsi untuk menghubungkan antar leveling ruang dengan kemiringan 

maksimal 1:7 dan digunakan untuk memindahkan barang dan sebagai fasilitas 

untuk difabel. 

 

5.8.3 Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem pencegah kebakaran yang terdapat di Pusat Industri Kreatif ini 

antara lain : 
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1. Sistem Pemadam Kebakaran Aktif 

Sistem proteksi kebakaran aktif ini berupa Automatic Sprinkler System (ASS) 

atau sprinkler, Fire Extinguisher atau Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan Fire 

Fighting atau Hydrant. Sistem tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut : 

a. Sprinkler harus dapat memadamkan kebakaran sekurang-kurangnya 30 menit. 

Jenis sprinkler yang digunakan menurut arah pancarannya adalah sprinkler 

dengan pancaran arah ke bawah (pendent), sprinkler menggunakan sistem 

preaction yang mana air akan memancar disertai alarm saat ujung kepala 

sprinkler terbuka dan terisi air karena adanya kenaikan suhu pada nozzle. 

b. APAR yang digunakan adalah APAR jenis Karbon Dioksida (CO2) yang tepat 

untuk memadamkan kebakaran dikarenakan instalasi listrik yang bertegangan 

mengingat besarnya kebutuhan listrik di bangunan ini. 

c. Hydrant menggunakan sistem wet riser system yang mana seluruh instalasi 

pipa hydrant berisi air bertekanan yang selalu dijaga pada tekanan tetap. 

2. Sistem Pemadam Kebakaran Pasif 

Material bangunan juga berpengaruh untuk mengurangi dan menahan 

menyebarnya kebakaran bangunan ini. Dari jenis dinding seperti beton pada clear 

area seperti tangga darurat di dalam bangunan, dinding hebel yang tidak mudah 

terbakar, jenis plafond gypsum yang dapat menahan kebakaran, dan dinding kaca 

yang dapat menahan kebakaran. 

5.8.4 Sistem Utilitas Air Bersih 

Sumber air bersih di bangunan ini berasal dari Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) yang didistribusikan dari jaringan Kota Semarang.  

5.8.5 Sistem Jaringan Listrik 

Sumber listrik utama di Pusat Industri Kreatif ini berasal dari Perusahaan 

Listrik Negara (PLN) dan sumber listrik alternatif adalah genset dan solar panel. 


