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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

III. Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1. Studi Aktivitas 

1) Pengelompokan Kegiatan 

a. Kegiatan Utama 

Kegiatan produksi, Merupakan kegiatan inti perusahaan, 

meliputi kegiatan : 

 Penyediaan bahan baku yang akan digunakan dalam 

proses produksi : 

o Kain mori dan sutera 

o Lilin dan zat warna  alami 

 Penyediaan peralatan yang akan di gunakan : 

o Peralatan membatik, misalnya canting, gawangan, 

wajan, kompor dan lainnya. 

o Peralatan untuk mencolet, misalnya menyediakan meja, 

jagol untuk mencolet, dll 

 Kegiatan mendesain/membuat pola gambar untuk batik di 

kertas 

 Kegiatan membatik tulis 

o Menggambar pada kain, dengan pensil untuk batik tulis, 

dan dilanjutkan dengan canting (nglowongi, nembok, 

isen – isen, dll) 

o Mencuci kain 
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o Merebus kain 

o Mengeringkan kain 

o Menyortir pekerjaan 

o Mengahluskan kain 

 Menyimpan bahan dan peralatan produksi 

 Kegiatan finishing 

o Mengukur panjang kain sebelum dipasarkan  

o Memberi label dagang,label harga, mengeak untuk 

dikirim  ke luar daerah 

b. Kegiatan Pendukung Utama 

Kegiatan  Penjualan, Sebagai sarana untuk mempermudah 

pengenalan produk perusahaan, dibutuhkan kegiatan 

penjualan produk yang langsung berada di lokasi 

perusahaan sehingga dapat langsung dibeli oleh konsumen 

atau tamu perusahaan. Kegiatna penjualan meliputi : 

 Kegiatan pengelolaan penjualan. (administratif penjualan) 

 Kegiatan penjualan, dan penerimaan pembayaran (kasir) 

 Kegiatan penyimpanan bahan dan peralatan 

Kegiatan Pergudangan, kegiatan penyimpanan/ 

pergudangan  berkaitan dengan kebutuhan proses produksi 

dan unit kegiatan lain. Kegiatan tersebut meliputi : 

 Kegiatan penyimpanan bahan.alat produksi 

 Kegiatan penyimpanan bahan bakar produksi 

 Kegiatan penyimpanan barang inventaris 

 Kegiatan penyimpanan barang jadi dan setengah jadi 
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Kegiatan Pelatihan membatik, kegiatan memberikan 

pelatihan kepada pengunjung/murid yang akan belajar 

membatik atau mengembangkan hobinya 

Kegiatan Seminar atau workshop, kegiatan yang bertujuan 

untuk memperkaya dan meningkatkan pengetahuan tentang 

batik, melalui proses dialog untuk mempelajari dan 

memahami keberagaman serta pengembangan batik di 

Indonesia 

c. Kegiatan Penunjang 

Kegiatan perpustakaan, terdapat aktivitas membaca dan 

meminjam buku. Buku yang tersedia dari dua macam, yaitu 

buku tentang batik (filosofi batik, sejarah batik, teknik batik, 

ragam budaya batik, dll) dan buku tentang pengetahuan 

umum (pelajaran sekolah dan pengetahuan umum lainnya) 

Kegiatan food court, kegiatan bersantai, makan, minum 

yang dilakukan oleh para pengunjung 

d. Kegiatan Pengelola dan Karyawan 

Kegatan pengelola, meliputi kegiatan direktur / dewan 

direktur sebagai pemimpin perusahaan, bersama dengan 

karyawan, staff, bertugas mengeola perusahaan. (mengurus 

administrasi perusahaan,keuangan perpajakan, dan 

kebutuhan pengelolaan yang lain) 

e. Kegiatan Service 

Kegiatan service, Meliputi kegiatan : 

 Pelayanan bagi direktur, staff, karyawan, dan buruh 

perusahaan (menyediakan makan dan minum) 
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 Pelayanan bagi bangunan, berupa kebersihan, 

pengamanan bangunan, bahan dan alat. 

Kegiatan maintenance, kegiatan perawatan bangunan baik 

ruangan maupun elektronik yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan utama dan kegiatan lainnya dalam 

kompleks bangunan ini, selainitu juga pengadaan listrik 

untuk genset 

Kegiatan parkir, kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung 

maupun pelaku yang membawa kendaraan kedalam 

lingkungan sentra industri batik 

 

2) Kategorisasi 

Dari semua kegiatan diatas maka didapatkan kebutuhan 

ruangnya yang akan dikategorisasikan sebagai berikut: 

 

No. Pelaku Aktivitas / Kegiatan 
Pola 

Kegiatan 

Fasilitas / kebutuhan 

Ruang 

1 Pengunjung 

 Datang  Rutin  Enterance 

 Parkir  Rutin  Area Parkir 

 Kegiatan Komersial :  Rutin  Showroom 

    – Memesan Produk     

    – Tawar menawar     

    – Transaksi pembayaran  Rutin  Kasir 

 Pelatihan membatik  Rutin  Kedai batik/studio batik 

 Mengikuti seminar  Rutin  Ruang Workshop 

 Beli Souvenir  Rutin  Giftshop 

 Makan dan minum  Rutin  Cafetaria 

 BAB/BAK  Berkala  Lavatory 

 Pulang  Rutin  Area Parkir 

2 
Pengrajin 

batik 

 Datang  Rutin  Enterance 

 Parkir  Rutin  Area Parkir 

 Menyiapkan Peralatan  Rutin  Area penyimpanan bahan 
baku 

 Membatik   Rutin  Studio Batik 
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    – Ngemplong  Rutin     – Ruang cuci dan jemur 

    – Nyorek/memola  Rutin     – Studio Batik 

    – Mbathik  Rutin     – Studio Batik 

    – Nembok  Rutin     – Studio Batik 

    – Medel  Rutin     – Studio Batik 

    – Ngerok dan Mbirah  Rutin     – Ruang cuci dan jemur 

    – Mbironi  Rutin     – Studio Batik 

    – Menyoga  Rutin     – Studio Batik 

    – Nglorod  Rutin     – Studio Batik 

 Memberkan pelatihan  Rutin  Kedai batik/studio batik 

 Wawancara  Berkala  Workshop 

 Makan dan minum  Rutin  Cafetaria khusus karyawan 

 BAB/BAK  Berkala  Lavatory 

 Pulang  Rutin  Area parkir 

3 

Kepala divisi       

1. Divisi 
Desain 

 Datang  Rutin  Enterance 

 Parkir  Rutin  Area parkir 

 Mengontrol kinerja 
desainer 

 Rutin  Studio Batik 

 Menerima pemesanan 
produk 

 Rutin  Ruang tamu 

 Membuat laporan  Rutin  R. kantor dan Ruang Arsip 

 Makan dan minum  Rutin  Cafetaria khusus karyawan 

 Rapat  Berkala  Ruang rapat 

 BAB/BAK  Berkala  lavatory 

 Pulang  Rutin  Area parkir 

2. Divisi 
Marketing 

 Datang  Rutin  Enterance 

 Parkir  Rutin  Area parkir 

 Mengontrol kinerja 
karyawan 

 Rutin  Showroom 

 Melakukan Promosi  Rutin  Ruang pemasaran 

 Membuat laporan  Rutin  R. kantor dan Ruang Arsip 

 Makan dan minum  Rutin  Cafetaria khusus karyawan 

 Rapat  Berkala  Ruang rapat 

 BAB/BAK  Berkala  lavatory 

 Pulang  Rutin  Area parkir 

3. 
Administrasi 

 Datang  Rutin  Enterance 

 Parkir  Rutin  Area parkir 

 Mengelola keuangan  Rutin  R. kantor dan Ruang Arsip 

 Makan dan minum  Rutin  Cafetaria khusus karyawan 

 Rapat  Berkala  Ruang rapat 

 BAB/BAK  Berkala  lavatory 

 Pulang  Rutin  Area parkir 

4 
Quality 
Control 

 Datang  Rutin  Enterance 

 Parkir  Rutin  Area parkir 

 Persiapan  Rutin  Loker 



85 
 

 Melakukan Pengecekan 
produk 

 Rutin  Area quality control 

 Makan dan minum  Rutin  Cafetaria khusus karyawan 

 BAB/BAK  Berkala  lavatory 

 Pulang  Rutin  Area parkir 

5 
Karyawan 

Toko 

 Parkir  Rutin  Area parkir 

 Datang  Rutin  Enterance 

 Persiapan  Rutin  Loker 

 Melayani pembeli  Rutin  R. pemasaran/Showroom 

 Menata toko  Rutin  R. pemasaran/Showroom 

 Bongkar muat  Rutin  Loading dock/gudang 

 Makan dan minum  Rutin  Cafetaria khusus karyawan 

 BAB/BAK  Berkala  lavatory 

 Pulang  Rutin  Area parkir 

6 
Karyawan 
Cafetaria 

 Parkir  Rutin  Area parkir 

 Datang  Rutin  Enterance 

 Persiapan  Rutin  Loker 

 Melayani pembeli  Rutin  Cafetaria 

 Menyiapkan makanan  Rutin  Dapur 

 Mengecek bahan 
makanan 

 Rutin  Gudang penyimpanan 

 Mencuci Piring dan gelas  Rutin  Ruang cuci 

 Menyimpan bahan 
makanan 

 Rutin  Ruang pendingin 

 Makan dan minum  Rutin  Cafetaria khusus karyawan 

 BAB/BAK  Berkala  lavatory 

 Pulang  Rutin  Area parkir 

7 
Petugas 

Keamanan 

 Parkir  Rutin  Area parkir 

 Datang  Rutin  Enterance 

 Persiapan  Rutin  Loker 

 Mengawasi kegiatan di 
dalam dan luar bangunan 

 Rutin  Pos jaga 

 Rutin 

 Menjaga keamanan 
pengunjung 

 Rutin  Seluruh ruangan 

 Menjaga kendaraan 
bermotor 

 Rutin  Area parkir 

 Makan dan minum  Rutin  Cafetaria khusus karyawan 

 BAB/BAK  Berkala  lavatory 

 Pulang  Rutin  Area parkir 

8 
Petugas 

Informasi 

 Parkir  Rutin  Area parkir 

 Datang  Rutin  Enterance 

 Persiapan  Rutin  Loker 

 Memberikan informasi  Rutin  Ruang Informasi 

 Menerima telepon  Rutin  Resepsionis 

 Makan dan minum  Rutin  Cafetaria khusus karyawan 

 BAB/BAK  Berkala  lavatory 
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 Pulang  Rutin  Area parkir 

9 
Petugas 

Kebersihan 

 Parkir  Rutin  Area parkir 

 Datang  Rutin  Enterance 

 Persiapan  Rutin  Loker 

 mengontrol kebersihan 
bangunan 

 Rutin  Seluruh ruangan 

 Perawatan dan 
pemeliharaan 

 Rutin  Ruang pengelolaan limbah 

 Makan dan minum  Rutin  Cafetaria khusus karyawan 

 BAB/BAK  Berkala  lavatory 

 Pulang  Rutin  Area parkir 

10 Teknisi 

 Parkir  Rutin  Area parkir 

 Datang  Rutin  Enterance 

 Persiapan  Rutin  Loker 

 Mengontrol kinerja 
bangunan 

 Rutin  Ruang MEE 

 Mengecek kelistrikan  Rutin  Ruang genzet 

 Mengecek suhu ruangan  Rutin  Ruang AHU 

 Makan dan minum  Rutin  Cafetaria khusus karyawan 

 BAB/BAK  Berkala  lavatory 

 Pulang  Rutin  Area parkir 
Tabel 3.1 : Tabel Kategorisasi Pelaku, Kegiatan, Pola Kegiatan, dan Fasilitas 

 

3) Pola Kegiatan Pelaku 

a. Pengrajin Batik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.1 
Pola kegiatan pengrajin batik 
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b. Pengunjung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Karyawan Toko 

 

 

 

 

 

 

 

d. karyawan cafetaria 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.2 
Pola kegiatan Pengunjung 

Diagram 3.3  
Pola kegiatan Karyawan Toko 

Diagram 3.4 
Pola kegiatan Kafetaria 
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e. Pelatih Batik 

 

 

 

 

 

 

 

f. Petugas Keamanan 

 

 

 

 

 

 

 

g. Petugas Kebersihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.5  
Pola kegiatan Pelatih Batik 

Diagram 3.6  
Pola kegiatan Petugas Keamanan 

Diagram 3.6  
Pola kegiatan Petugas Keamanan 



89 
 

3.1.2. Studi Fasilitas 

1) Kebutuhan Fasilitas 

Bangunan Utama Bangunan Penunjang Bangunan Pengelola Service 

Hall/lobby R. Seminar R. Rapat Kecil&Besar Pos Jaga 

Ruang Receptionist R. Workshop R. Arsip Janitor 

Produksi Batik R. Pameran/gallery Area istirahat - makan Pantry 

 R.Membatik Cafetaria Lavatory Loker 

 R.Memotong kain Perpustakaan Pantry Mushola 

 R.Mencuci R. Souvenir Kelompok Direksi Lavatory 

 R.Pewarnaan Lavatory  R. Tamu Kantin 

 R.Melorod Pantry  R. Rapat Gudang 

 R.Merebus kain Gudang  R. Direktur Utama R.Tunggu/istirahat 

 R.Menyortir Pelatihan Membatik  R. Dewan komisaris R. Arsip 

 R.Menjahit  R.Receptionist Kelompok Aministrasi R. CCTV 

 R.Pengeringan  R.kelas  R. General Manager R. Genset 

 R.Mengepak  Loker  R. Manager Admin. R. MEE 

 R.Quality Control  Gudang alat&bahan  R. Manager Logistik R. pengelolaan limbah 

Pemasaran/showroom    R. Manager Pemasaran   

 R.Display   Kelompok Produksi   

 R.Fitting    R. General Manager   

 Kasir    R. Manager Produksi   

Gudang     R. Bag. Quality Control   

 Gudang kain    R. Pembinaan&pelatihan   

 Gudang bahan   Kelompok Umum   

 Gudang alat    R. GM Umum   

 Gudang warna/obat     R. Manager Umum   

 Gudang bahan bakar    R. Bag.Transportasi   

 Gudang penyimpanan    R. Bag.Maintenance   

 Gudang batik 1/2 jadi    R. Bag.Inventarisasi   
Tabel 3.2 : Tabel Fasilitas Ruang Indoor 

 

Fasilitas Ruang Outdoor 

 Ruang terbuka hijau 

 Pendopo/gazebo 

 Pedestrian urban 

 Taman dan kolam 

 Area Parkir 
Tabel 3.3 : Tabel Fasilitas Ruang Outdoor 
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2) Persyaratan Ruang 

Bagian – bagian dalam industri batik dituntut untuk dapat 

membentuk sirkulasi yang lancar dan effisiensi ruang, baik 

dalam unit pengelola maupun unit produksi. Untuk itu diadakan 

pendekatan persyaratan ruang,diantaranya adalah : 

A. Kelompok ruang pengelola 

I. Ruang Direktur dan Ruang dewan Direksi 

 Kemudahan pencapaian 

 Privasi tinggi, hubungan ruang terutama dekat 

dengan ruang sekretaris dan ruang rapat. 

 Ventilasi, penerangan dan kenyamanan diutamakan 

untuk ruang Direktur dan ruang Dewan Direksi. 

II. Ruang Sekretaris 

 Mudah dicapai dari ruang Direktur, dan mudah untuk 

komunikasi maupun berhubungan dengan ruang – 

ruang yang lain, sehubungan dengan tugas 

sekretaris. 

 Ventilasi dan penerangan cukup. 

III. Ruang General Manager 

 Sesuai dengan tugas General Manager untuk 

memimpin devisi – devisi dibawahnya, maka ruang 

untuk untuk General Manager diletakkan dekat 

dengan divisi yang dibawahinya untuk memudahkan 

pengawasan atau pengontrolan. 

 Ventilasi, penerangan dan kenyamanan diutamakan. 
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B. Kelompok Produksi 

I. Ruang untuk membatik Tulis dan Batik cap 

 Perletakan strategi, memudahkan untuk kelanjutan 

proses produksi selanjutnya, yaitu proses 

pewarnaan, dan mudah untuk dicapai dari ruang lin 

yang terkait, seperti ruang pengeringan , runag 

sanggan, ruang sortir, ruang penyimpanan bahan. 

 Flow of traffic cukup, memudahkan sirkulasi bagi 

buruh demi kelancaran proses produksi. 

 Perletakan peralatan untuk membatik secara 

berkelompok  dan memudahkan pengawasan. 

 Ventilasi dan penerangan cukup, menunjang proses 

produksi. 

II. Ruang Mewarna 

 Perletakan dekat dengan ruang pembagian warna / 

sanggan warna. 

 Dekat dengan ruang lain yang berhubungan, 

misalnya ruang membatik tulis/ cap/ kombinasi, 

ruang mencuci, ruang persiapan/ percobaan 

pewarnaan, dan ruang pengeringan. 

 Ventilasi dan penerangan cukup. 

III. Ruang Mencuci dan Ruang Merebus 

 Dekat/ mudah dicapai dari ruang yang berhubungan 

erat, yaitu ruang mewarna, ruang pengeringan dan 

ruang membatik. 
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 Perlu penanganan limbah uap hasil dari proses 

merebus, misalnya dengan memberi cerobong asap 

diatas bak untuk merebus, atau memberi alat bantu 

exhous fan. 

 Menjaga kebersihan ruangan di ruang cuci dan 

perebusan agar air tidak mengotori ruang – ruang 

lainnya. 

IV. Ruang Sortir 

 Perletakan strategis, dekat dengan proses 

pembatikan, maupun ruang penyimpanan/ gudang. 

 Penerangan cukup, terutama diusahakan untuk 

mendapat penerangan alami, sehingga tidak 

memberikan efek warna yang berbeda pada kain/ 

motif warna. 

V. Ruang Simpan / Gudang 

 Perlu pembedaan gudang sesuai dengan jenis isi 

dari bahan yang disimpan, misalnya gudang bahan 

mentah/mori, gudang bahan setengah jadi, dan 

gudang jadi. Isi tersebut disesuaikan pula dengan 

harga/derajat dari bahan misalnya untuk menyimpan 

sutera perlu sistem pengamanan yang lebih 

dibanding dengan gudang untuk mori. Sistem 

keamanan diutamakan untuk gudang, dapat dengan 

pengamanan dengan bantuan manusia ataupun alat 

(CCTV) 
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 Perletakan sterategis, dan memudahkan untuk 

diangkut keluar dengan bantuan alat maupun tenaga 

manusia. Perletakan gudang disesuaikan dengan isi 

dan kebutuhan, misalnya gudang mori terletak 

dekat/mudah dicapai dari ruang membatik, gudang 

warna mudah dicapai dari ruang pewarnaan. 

 Ruangan dijaga agar terhindar dari kelembaban, 

sehingga tidak merusak bahan yang disimpan di 

dalamnya. 

VI. Ruang Pengeringan 

 Perlu sirkualsi udara cukup/banyak angin untuk 

membantu proses pengeringan secara alami. (batik 

tradisional tidak dapat menggunakan pengeringan 

dengan alat/mesin pengering, karena berpengaruh 

pada bahan dasar/malam) 

 Sistem pengamanan pada ruang pengeringan 

diperlukan, mengingat proses tersebut cukup lama 

dan terutama pengeringan untuk kain yang telah 

selesai maupun kain dari sutera perlu penanganan 

pengamanan istimewa 

 Perlu adanya flow of traffic yang cukup untuk alat 

bantu pengangkutan ke ruang pengeringan. 
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C. Kelompok Penunjang 

I. Show room 

 Perletakan dekat dengan kelompok ruang pengelola, 

mengingat kegiatan showroom sebagai penunjang 

dan penampilan tidak diutamakan. Kegiatan 

showroom terutama butuh pengawasan/erat 

berhubungan dengan kelompok pengelola 

 Kemudahan hubungan dengan kelompok ruang lain 

yang erat kaitannya, misalnya gudang bahan 

jadi/gudang penyimpanan untuk showroom 

 Ventilasi, penerangan dan kenyamanan diutamakan, 

mengingat kebutuhan ruang showroom 

bagipelayanan langsung kepada konsumen 

 Perlu penataan dekorasi yang menarik sehingga 

tidak membosankan dan menarik minat konsumen 

untuk membeli 

 Sirkualsi dalam ruang mendukung 

perletakan/penyajian barang dagangan 

II. Cafetaria 

 Bagi karyawan perusahaan 

- Dekat dengan kelompok ruang pengelola, 

mengingat pelayanan dari cafetaria tersebut 

bagi karywan perusahaan 

- Pencapaian mudah dan penerangan serta 

ventilasi cukup, mengingat kebutuhan cafetaria 

juga sebagai ruang istirahat 
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 Bagi buruh perusahaan 

- Perletakan dekat dengan kelompok ruang 

produksi, mudah dicapai oelh buruh 

perusahaan. 

- Ventilasi, penerangan dan kenyamanan 

diperlukan mengingat ruang tersebut juga 

sebagai ruang istirahat karyawan 

III. Mushola 

 Perletakan dapat dicapai oleh karyawan dan buruh 

perusahaan 

 Ventilasi dan penerangan cukup 

 Ruangan untuk ibadah, butuh ketenangan dan 

kekhusukan 

IV. Area parkir 

 Dapat dicapai dari luar deengan pengamanan 

khusus untuk mengontrol personal pemakai 

bangunan bila masuk/keluar lokasi industri batik 

 Dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan/personal 

pemakai kendaraan, misalnya, parkir untuk tamu, 

parkir untuk karyawan dan parkir untuk buruh 

perusahaan 
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1 R.Membatik o o o o o o o o o o

2 R.Memotong kain o o o o o o

3 R.Mencuci o o o o o o o

4 R.Pewarnaan o o o o o o o

5 R.Melorod o o o o o o o

6 R.Merebus kain o o o o o o o

7 R.Menyortir o o o o

8 R.Menjahit o o o o

9 R.Pengeringan o o o o o

10 R.Mengepak o o o o o

11 R.Quality Control o o o o

12 R.Display o o o o o o o

13 R.Fitting o o o o o o

14 Kasir o o o o o o o o

15 Gudang kain o o o o o o

16 Gudang bahan o o o o o o o

17 Gudang alat o o o o o o

18 Gudang warna/obat o o o o o o o

19 Gudang bahan bakar o o o o o o o

20 Gudang penyimpanan o o o o o o

21 Gudang batik 1/2 jadi o o o o o o o
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35 R. Rapat Kecil&Besar o o o

36 R. Arsip o o o o

37 Area istirahat - makan o o o o o o o

38 Lavatory o o o o o o

39 Pantry o o o o o o o

40 Kelompok Direksi

41  R. Tamu o o o o o

42  R. Rapat o o o

43  R. Direktur Utama o o o o o

44  R. Dewan komisaris o o o o o

45 Kelompok Aministrasi

46  R. General Manager o o o o o

47  R. Manager Admin. o o o o o

48  R. Manager Logistik o o o o o

49  R. Manager Pemasaran o o o o o

50 Kelompok Produksi

51  R. General Manager o o o o o

52  R. Manager Produksi o o o o o

53  R. Bag. Quality Control o o o o o o

54  R. Pembinaan&pelatihan o o o o o

55 Kelompok Umum

56  R. GM Umum o o o o o

57  R. Manager Umum o o o o o

58  R. Bag.Transportasi o o o o o

59  R. Bag.Maintenance o o o o o

60  R. Bag.Inventarisasi o o o o o

61 Pos Jaga o o o o o

62 Janitor o o o o o

63 Pantry o o o o o o o o o

64 Loker o o o o o

65 Mushola o o o

66 Lavatory o o o o o o

67 Kantin o o o o o o o

68 Gudang o o o o o o o

69 R.Tunggu/istirahat o o o o

70 R. Arsip o o o o o o

71 R. CCTV o o o o o o

72 R. Genset o o o o o o o

73 R. MEE o o o o o o o o o

74 R. pengelolaan limbah o o o o o o o o

Kelompok Pengelola

Kelompok Service
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3) Pola Hubungan Ruang 

Pola Hubungan Ruang Makro 

 

 

 

 

 

 

Antara kelompok ruang satu dengan yang lain terdapat 

keterkaitan yang saling mendukung aktivitas dalam kelompok 

ruang tersebut.  

Tabel 3.4 : 
Persyaratan Ruang 

35 R. Rapat Kecil&Besar o o o

36 R. Arsip o o o o

37 Area istirahat - makan o o o o o o o

38 Lavatory o o o o o o

39 Pantry o o o o o o o

40 Kelompok Direksi

41  R. Tamu o o o o o

42  R. Rapat o o o

43  R. Direktur Utama o o o o o

44  R. Dewan komisaris o o o o o

45 Kelompok Aministrasi

46  R. General Manager o o o o o

47  R. Manager Admin. o o o o o

48  R. Manager Logistik o o o o o

49  R. Manager Pemasaran o o o o o

50 Kelompok Produksi

51  R. General Manager o o o o o

52  R. Manager Produksi o o o o o

53  R. Bag. Quality Control o o o o o o

54  R. Pembinaan&pelatihan o o o o o

55 Kelompok Umum

56  R. GM Umum o o o o o

57  R. Manager Umum o o o o o

58  R. Bag.Transportasi o o o o o

59  R. Bag.Maintenance o o o o o

60  R. Bag.Inventarisasi o o o o o

61 Pos Jaga o o o o o

62 Janitor o o o o o

63 Pantry o o o o o o o o o

64 Loker o o o o o

65 Mushola o o o

66 Lavatory o o o o o o

67 Kantin o o o o o o o

68 Gudang o o o o o o o

69 R.Tunggu/istirahat o o o o

70 R. Arsip o o o o o o

71 R. CCTV o o o o o o

72 R. Genset o o o o o o o

73 R. MEE o o o o o o o o o

74 R. pengelolaan limbah o o o o o o o o

Kelompok Pengelola

Kelompok Service

1 R.Membatik o o o o o o o o o o

2 R.Memotong kain o o o o o o

3 R.Mencuci o o o o o o o

4 R.Pewarnaan o o o o o o o

5 R.Melorod o o o o o o o

6 R.Merebus kain o o o o o o o

7 R.Menyortir o o o o

8 R.Menjahit o o o o

9 R.Pengeringan o o o o o

10 R.Mengepak o o o o o

11 R.Quality Control o o o o

12 R.Display o o o o o o o

13 R.Fitting o o o o o o

14 Kasir o o o o o o o o

15 Gudang kain o o o o o o

16 Gudang bahan o o o o o o o

17 Gudang alat o o o o o o

18 Gudang warna/obat o o o o o o o

19 Gudang bahan bakar o o o o o o o

20 Gudang penyimpanan o o o o o o

21 Gudang batik 1/2 jadi o o o o o o o
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35 R. Rapat Kecil&Besar o o o

36 R. Arsip o o o o

37 Area istirahat - makan o o o o o o o

38 Lavatory o o o o o o

39 Pantry o o o o o o o

40 Kelompok Direksi

41  R. Tamu o o o o o

42  R. Rapat o o o

43  R. Direktur Utama o o o o o

44  R. Dewan komisaris o o o o o

45 Kelompok Aministrasi

46  R. General Manager o o o o o

47  R. Manager Admin. o o o o o

48  R. Manager Logistik o o o o o

49  R. Manager Pemasaran o o o o o

50 Kelompok Produksi

51  R. General Manager o o o o o

52  R. Manager Produksi o o o o o

53  R. Bag. Quality Control o o o o o o

54  R. Pembinaan&pelatihan o o o o o

55 Kelompok Umum

56  R. GM Umum o o o o o

57  R. Manager Umum o o o o o

58  R. Bag.Transportasi o o o o o

59  R. Bag.Maintenance o o o o o

60  R. Bag.Inventarisasi o o o o o

61 Pos Jaga o o o o o

62 Janitor o o o o o

63 Pantry o o o o o o o o o

64 Loker o o o o o

65 Mushola o o o

66 Lavatory o o o o o o

67 Kantin o o o o o o o

68 Gudang o o o o o o o

69 R.Tunggu/istirahat o o o o

70 R. Arsip o o o o o o

71 R. CCTV o o o o o o

72 R. Genset o o o o o o o

73 R. MEE o o o o o o o o o

74 R. pengelolaan limbah o o o o o o o o

Kelompok Pengelola

Kelompok Service

Diagram 3.7 : 
Pola Hubungan Ruang Makro 
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Pola Hubungan Ruang Mikro 

Area Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.8 : 
Pola Hubungan Area Produksi 
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Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Showroom dan Penunjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.9 : 
Pola Hubungan Area Pengelola 

Diagram 3.10 : 
Pola Hubungan Area showroom 

dan penunjang 
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4) Pola Ruang Pada Sentra Industri Batik Warna Alam 

Pada Sentra Industri Batik Warna Alam di Semarang 

menggunakan pola sirkulasi. Pola sirkulasi yang ada bisa 

dijabarkan sebagai berikut : 

A. Organisasi Terpusat 

Satu ruang sentral dan dominan, yang dikelilingi oleh 

sejumlah ruang sekunder yang dikelompokkan. Organisasi 

ini merupakan suatu komposisi yang stabil, terkonsentrasi, 

yang terdiri dari sejumlah ruang sekunderyang 

dikelompokkan mengelilingi suatu ruang sentral yang besar 

dan dominan. 

 

 

 

 

Ruang organisasi yang terpusat dan bersifat 

mempersatukan ini umumnyamemiliki bentuk yang teratur 

dan memiliki  ukuran yang cukup besar untuk 

mengumpulkan sejumlah ruang sekunder di sekeliling garis 

batasnya. 

Ruang – ruang sekunder ada organisasi ini dapat saja 

setara satu sama lain dalam hal kegunaan, bentuk dan 

ukuran, serta menciptakan sebuah konfigurasi keseluruhan 

yang secara geometris dan simetris pada dua buah sumbu 

atau lebih. 

Gambar 3.1 : 
Organisasi Terpusat 
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Ruang – ruang sekunder ini bentuk dan ukurannya 

mungkin saja berbeda  satu sama lain agar dapat merespon 

kebutuhan individual fungsi, mengekspresikan kepentingan 

relatifnya, atau mengukuhkan lingkungannya. Pembedaan 

diantara ruang sekunder ini juga memungkinkan bentuk 

suatu organisasi terpusat merespon kondisi – kondisi 

lingkungan tapaknya. 

Organisasi terpusat yang bentuknya relatif ringkas dan 

teratur secara geometris dapat digunakan untuk : 

- Menciptakan titik atau tempat – tempat didalam 

ruang 

- Menghilangkan kondisi – kondisi aksial 

- Berfungsi sebagai sebuah bentukobyek didalam 

sebuah area atau volume ruang yang didefinisikan 

 

B. Organisasi Linier 

Sebuah organisasi linier pada hakekatnya terdiri dari 

serangkaian ruang. Ruang – ruang ini dapat secara langsung 

terkait secara satu sama lain atau dihubungkan melalui 

sebuahruang linier yang terpisah dan jauh. 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 : 

Organisasi Linier 
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Sebuah organisasi linier biasanya terdiri dari ruang – 

ruang berulang yang ukuran, bentuk, dan fungsinya sama. Ia 

juga dapat terdiri dari sebuah ruang linier yang tunggal yang 

mengorganisir serangkaian ruang yang berbeda ukuran, 

bentuk, atau fungsinya. 

Ruang – ruang yang secara fungsional ataupun 

simbolis penting bagi organisasi dapat berada dimanapun di 

sepanjang sekuen linier dan dipertegas kepentingannya 

melalui ukuran dan bentuknya. Nilai kepentingan mereka ini 

juga dapat diperkuat oleh letaknya : 

- Diujugn sekuen linier tersebut 

- Berjaraksejajar dari organisasi linier 

- Di titik – ttik sumbu rotasi suatu bentuk linier yang 

tersegmentasi  

Organisasi linier mengekspresikan suatu arah dan 

menekanan suatu pergerakan,perpanjangan, dan 

pertumbuhan. 

Bentuk sebuah organisasi linier pada dasarnya adalah 

fleksibel dan dengan sigap mampu merespon beragam 

kondisi tapaknya. Ia dapat membentang secara horisontal, 

berdiri vertikal sebagai sebuah menara atau secara diagonal 

mengikuti alur kemiringan tanah. 

Bentuk suatu organisasi dapat dihubungkan dengan 

bentuk lainnya didalam datu lingkungan dengan cara : 

- Menyambung dan mengorganisir bentuk – bentuk 

lain tersebut disepanjang jalurnya. 
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- Berfungsi sebagai dinding atau tembok panahan 

untuk memisahkan menjadi bidang – bidang yang 

berbeda 

- Mengelilingi dan membungkus meraka didalam 

suatu area ruang 

C. Organisasi Radial 

Organisasi ruang berbentuk radial menkombinasikan 

elemen – elemen organisasi linier maupun terpusat. 

Organisasi ini terdiri dari sebuah ruang pusat yang dominan 

yang darinya menjulurlah sejumlah organisasi linier secara 

radial. Jika sebuah organisasi terpusat adalah suatu skema 

tertutup yang terfokus kedalam ruang pusatnya, maka 

organisasi radial merupakan sebuah denah terbuka yang 

menggapai  keluar dari lingkungannya.  Dengan lengan – 

lengan liniernya, organisasi ini dapat memanjang dan 

menempelkan dirinya ke elemen atau fitur – fitur khusu 

tapaknya. 

 

 

 

 

 

Seperti halnya organisasi terpusat, ruang pusat sebuah 

organisasi radial umumnya memiliki bentuk yang teratur. 

Lengan - lengan liniernya, yang saling menuju ruang sentral 

sebagai titik pertemuan, bisa berupa bentuk dan panjangnya 

Gambar 3.3 : 
Organisasi Radial 
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antara satu sama lain serta mempertahankan keteraturan 

bentuk organisasinya secara keseluruhan. Lengan – lengan 

yang menjulur itu juga dapat berbeda – beda satu sama lain 

demi merespon kebutuhan – kebutuhan individual fungsi dan 

lingkungan. 

 

5) Studi Ruang Khusus 

A. Ruang Mendesain 

Ruang yang digunakan para pengrajin untuk membuat motif 

batik/mendesain motif batik. Ruangan ini mebutuhkan privasi 

tinggi dan ketenangan yang cukup tinggi. Pada ruangan ini 

terdapat 3 perabot yaitu meja gambar dan kursi yang dihuni 

oleh 80 orang pekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 : 

Sketsa orang mendesain 

Gambar 3.5 : 

Layout perabot ruang desain 
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Gambar 3.6 : 
Studi besaran ruang desain 
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Ruang desain berukuran 23,3 meter x 33,5 meter. Dengan 

sirkulasi 190%. Jadi total luas ruang desain + sirkulasi 

adalah 744.72 m2  

 

B. Ruang Memola dan Menembok 

Ruang memola digunakan untuk menutup kain yang sudah 

digambar dengan menggunakan malam agar bagian yang 

ditutupi malam tidak terkena warna saat proses pencelupan. 

Perabot yang terdapat pada ruang memola adalah canting, 

gawangan, wajan, kompor (anglo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 : 
Sketsa orang memola/nembok 

Gambar 3.8 : 
Layout perabot ruang memola/ 

nembok 
12.500

12.500

Gambar 3.9 : 
Studi besaran ruang memola 
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Ruang memola berukuran 12,5 meter x 12,5 meter. Dengan 

sirkulasi mencapai 120%. Jadi total luas ruang memola + 

sirkulasi adalah 158 m2  

 

C. Ruang Celup 

Ruang celup/ruang pewarnaan digunakan untuk proses 

pemberian warna pada kain yang sudah di pola/ditembok 

dengan malam. Perabot yang terdapat pada ruang 

pewarnaan hanya panci tradisional yang igunakan khusus 

untuk peroses pewarnaan yang berukuran cukup besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang pewarnaan berukuran 15,8 meter x 3 meter. Dengan 

sirkulasi mencapai 325%. Jadi total luas ruang pewarnaan + 

sirkulasi adalah 47.7 meter2  

 

Gambar 3.10 : 
Sketsa orang yang sedang 

melakukan proses pewarnaan 

Gambar 3.11 : 
Layout perabot ruang pencelupan 

/pewarnaan 

15.800

3.000

Gambar 3.12 : 
Studi besaran ruang pewarnaan/ 

pencelupan 
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D. Ruang Melorod 

Ruang melorod digunakan untuk merebus kain dengan 

tujuan melepaskan malam dari kain. Pada ruang melorod ini 

terdapat panci/dandang besar yang bawahnya diberi 

kompor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang melorod berukuran 20,8 meter x 2,5 meter. Dengan 

sirkulasi mencapai 100%. Jadi total luas ruang melorod + 

sirkulasi adalah 50 m2 

 

E. Ruang Cuci 

Ruang yang digunakan untuk membilas kain. Kain yang 

sudah selesai dibatik. Perabot yang terdapat pada ruangan 

ini hanya bak cuci. 

 

 

Gambar 3.13 : 
Sketsa orang yang sedang 

melakukan proses pelorodan 

Gambar 3.14 : 
Layout perabot ruang melorod 

2.500

20.800

Gambar 3.15 : 
Studi besaran ruang melorod 
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Ruang cuci berukuran 11,5 meter x 2,5 meter. Dengan 

sirkulasi mencapai 160%. Jadi total luas ruang cuci + 

sirkulasi adalah 28,75 m2  

 

F. Ruang Jemur 

Ruang jemur adalah ruang yang digunakan untuk menjemur 

kain setelah proses pewarnaan dan pencucian. Perabot yang 

terdapat pada ruang jemur hanya gawangan dan alat jemur 

kain. 

 

 

  

Gambar 3.16 : 
Sketsa proses pencucian 

Gambar 3.17 : 
Layout perabot ruang cuci 

11.500

2.500

Gambar 3.18 : 
Studi besaran ruang cuci 

Gambar 3.19 : 
Perabot yang diguunakan untuk 
mengeringkan kain (gawangan) 

Gambar 3.20 : 
Layout perabot pada ruang jemur 
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Ruang jemur berukuran 13,6 meter x 7,2 meter. Dengan 

sirkulasi mencapai 325 %. Jadi total luas ruang jemur + 

sirkulasi adalah 97.92 m2  

 

6) Besaran Ruang 

Penentuan jenis dan kapasitas produksi 

Jenis batik yang di produksi pada Sentra Industri Batik Warna 

Alam berupa kain batik tulis  warna alam. Untuk kapasitas 

produksinya ±30 kodi/bulan atau 1 kodi/hari. Jumlah tersebut sudah 

tergolong besar untuk industri batik tulis warna alam. Karena proses 

pembuatan batik warna alam tidaklah sebentar. Untuk produksi 1 

lembar kain dibutuhkan ±30 hari. Tetapi untuk hasil yang lebih bagus 

lagi membutuhkan waktu ±60 hari, hal itu terjadi karena untuk 

menghasilkan warna yang lebih matang harus melalui proses 

pencelupan berulang – ulang. 

Sebagian besar home industr batik warna alam menghasilkan 

1lembar/30 hari/orang. Mereka memang tidak mengejar target 

produksi beda dengan batik printing yang mengejar produksi. Batik 

printing bisa menghasilkan 30-50 lembar per hari. 

7
.2
0
0

1
3
.6
0
0

Gambar 3.21 : 
Studi besaran ruang jemur 
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Bagi kegatan produksi, tuntutan kapasitas produksi pada 

industri batik warna alam merupakan dasar bagi penentuan kapasitas 

ruang yang diperlukan. Tahapan yang berpengaruh pada penentuan 

kapasitass produksi adalah : 

 Jumlah tenaga kerja pada tiap – tiap unit pekerjaan 

 Kemampuan tiap – tiap personal untuk mengerjakan 

pekerjaan masing – masing. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan  dapat diambil 

kesimpulan, kebutuhan jumlah tenaga kerja dengan kemampuan rata 

– rata adalah sebagai berikut: 

 

1) Pekerjaan membatik (Produksi) 

- Mendesain pola  : 1 lbr/4 hari/orang 

- Memola   : 1 lbr/hari/2 orang 

- Nembok   : 1 lbr/hari/2 orang 

- Ekstrasi Warna  : 10 lbr/hari/orang 

- Merendam   : 10 lbr/hari/orang 

- Menjemur   : 10 lbr/hari/orang 

- Fiksasi    : 10 lbr/hari/orang 

- Melorod   : 10 lbr/hari/orang 

- Membilas/mencuci  : 10 lbr/hari/orang 

- Penyortir   : 10 lbr/hari/orang 

- Melipat    : 10 lbr/hari/orang 

- Pengepakan   : 10 lbr/hari/orang 

Dengan produksi 30 kodi/bulan atau 1 kodi/hari batik tulis 

warna alam, maka kebutuhan tenaga kerja produksi dapat diperinci 

sebagai berikut: 

Volume tenaga kerja = kemampuan orang x target produks/hari 
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Jenis Pekerjaan Volume tenaga kerja/hari 
Kebutuhan jumlah 

tenaga kerja 

Mendesain pola 1 lbr/4 hari/orang x 20 lbr 80 orang 

Memola 1 lbr/hari/2 orang x 20 lbr 40 orang 

Nembok 1 lbr/hari/2 orang x 20 lbr 40 orang 

Ekstrasi warna 10 lbr/hari/orang x 20 lbr 2 orang 

Merendam 10 lbr/hari/orang x 20 lbr 2 orang 

Menjemur 10 lbr/hari/orang x 20 lbr 2 orang 

Fiksasi 10 lbr/hari/orang x 20 lbr 2 orang 

Melorod 10 lbr/hari/orang x 20 lbr 2 orang 

Membilas/mencuci 10 lbr/hari/orang x 20 lbr 2 orang 

Penyortir 10 lbr/hari/orang x 20 lbr 2 orang 

Melipat 10 lbr/hari/orang x 20 lbr 2 orang 

Pengepakan 10 lbr/hari/orang x 20 lbr 2 orang 
 

2) Kebutuhan tenaga kerja yang lain : 

- Pramuniaga   : 5 orang 

- Administrasi showroom : 2 orang 

- Kebersihan   : 12 orang 

- Satpam    : 6 orang 

- Dapur/pantry   : 6 orang 

- Cafetaria   : 6 orang 

- Dokter    : 1 orang 

- Receptionist   : 2 orang 

- Sopir    : 4 orang 

- Buruh angkut   : 5 orang 

- Staff perpustakaan  : 2 orang 

- Tour guide   : 5 orang 

- Pelatih batik   : 5 orang 

- Ass. Pelatih    : 5 orang 

TOTAL : 61 orang  

 

 

Tabel 3.5 : Kebutuhan Tenaga Kerja 

+ 
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Rekapitulasi Jumlah tenaga pekerja : 

- Tenaga proses produksi : 178 orang 

- Tenaga kerja yang lain :   61 orang 

TOTAL : 239 orang 

Penentuan Struktur Organisasi Perusahaan 

Penentuan jumlah tenaga kerja pengelola adalah berdasarkan hasil 

studi kasus dengan perusahaan batik, yaitu dengan perbandingan 

jumlah pengelola dibandingkan dengan jumlah buruh adalah 1:10. 

Maka dengan jumlah 239 buruh, membutuhkan ±24 karyawan kantor. 

Struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :  

+ 
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Diagram 3.11 : Struktur Organisasi Perusahaan 
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Kebutuhan tenaga kerja pengelola : 

 Kelompok Direksi 

 Direktur      : 1 orang 

 Sekretaris      : 1 orang 

 Kelompok Administrasi, Logistik, dan Pemasaran 

 General Manager     : 1 orang 

 Manager Administrasi, logistik dan Pemasaran : 1 orang 

 Bagian Administrasi dan Keuangan  : 1 orang 

 Bagian Pembelian    : 1 orang 

 Bagian Gudang    : 1 orang 

 Bagian Penjualan dan Promosi  : 1 orang 

 Kelompok Produksi dan Pengawasan Pengembangan 

 General Manager     : 1 orang 

 Manager Prod, Pengawasan Pengembangan : 1 orang 

 Bagian Produksi    : 2 orang 

 Bagian Pengemasan    : 1 orang 

 Bagian Desain    : 1 orang 

 Bagian Quality Control   : 2 orang 

 Bagian Pelatihan dan Pembinaan  : 1 orang 

 Kelompok Umum 

 General Manager     : 1 orang 

 Manager Umum     : 1 orang 

 Bagian Personalia    : 1 orang 

 Bag. Pemelharaan Bangunan dan Limbah : 2 orang 

 Bagian Inventaris    : 2 orang 
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Rekapitulasi tenaga pengelola : 

- Kelompok Direksi     : 2 orang 

- Kelompok Admin,Logistik,dan pemasaran : 6 orang 

- Kelompok Produksi    : 9 orang 

- Kelompok Umum     : 7 orang 

TOTAL : 24 orang 

 

Besaran Ruang 

A. Kelompok Produksi 

Kebutuhan Ruang Kebutuhan Perabot Jml 
Luas 

Perabot 
(m) 

Sumber 
Luas 

Ruangan 
(m) 

Studio Gambar           
80 0rang 

Meja Gambar 80 2.25 AP 180 

Lemari penyimpanan 
arsip 

80 0.6 NDA 48 

kursi 80 0.36 AP 28.8 

Jumlah 256.8 

Sirkulasi 190% 487.92 

Luas (m) 744.72 

Ruang Memola           
40 orang 

Canting 40 

1.8 

AP 

72 
Dingklik 40 AP 

Gawangan 40 AP 

Wajan 8 AP 

Jumlah 72 

Sirkulasi 120% 86.4 

Luas (m) 158 

Ruang Nembok              
40 orang 

Canting 40 

1.8 

AP 

72 
Dingklik 40 AP 

Gawangan 40 AP 

Wajan 8 AP 

Jumlah 72 

Sirkulasi 120% 86.4 

Luas (m) 158 

R. Ekstrasi Warna Kompor 5 
5 

AP 
25 

2 orang Panci 5 AP 

Jumlah 25 

Sirkulasi 100% 25 

Luas (m) 50 

Ruang Pencelupan 
Bak Celup 10 0.9 AP 9 

2 orang 

+ 
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Jumlah 9 

Sirkulasi 430% 38.7 

Luas (m) 47.7 

Ruang Jemur 
Gawangan 40 0.6 AP 24 

2 orang 

Jumlah 24 

Sirkulasi 325% 78 

Luas (m) 102 

Ruang Pencucian 
Bak Cuci 5 2.25 AP 11.25 

2 orang 

Jumlah 11.25 

Sirkulasi 160% 18 

Luas (m) 29.25 

Ruang Fiksasi 
Bak Cuci 5 2.25 AP 11.25 

2 orang 

Jumlah 11.25 

Sirkulasi 160% 18 

Luas (m) 29.5 

Ruang Melorod Kompor 5 
5 

AP 
25 

2 orang Panci 5 AP 

Jumlah 25 

Sirkulasi 100% 25 

Luas (m) 50 

Ruang Melipat 
Meja 5 2.7 AP 13.5 

2 Orang 

Jumlah 13.5 

Sirkulasi 100% 13.5 

Luas (m) 27 

Ruang Pengepakan 
Meja 5 2.7 AP 13.5 

2 Orang 

Jumlah 13.5 

Sirkulasi 100% 13.5 

Luas (m) 27 

Ruang Menyortir 
Meja 5 2.7 AP 13.5 

2 Orang 

Jumlah 13.5 

Sirkulasi 100% 13.5 

Luas (m) 27 

R. Petugas Produksi 
2 orang 

Meja 1 0.96 DMRI 0.96 

Kursi 1 0.84 DMRI 0.84 

Almari 1 1.2 NAD 1.2 

Jumlah 3 

Sirkulasi 50% 1.5 

Luas (m) 4.5 

KM/WC                           
10 Unit 

Monoblock 1 0.35 NAD 0.35 

Bak 1 0.64 NAD 0.64 
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Wastafel 1 0.24 NAD 0.24 

Jumlah 1.17 

Sirkulasi 75% 0.87 

Luas (m) x 10 unit 20.4 

LUAS TOTAL 1,474.82 

 

 

B. Kelompok Pengelola 

Kebutuhan Ruang Kebutuhan Perabot Jml 
Luas 

Perabot 
(m) 

Sumber 
Luas 

Ruangan 
(m) 

R. Direktur Utama          
1 orang 

R.Kerja 

Meja Kerja Direktur 1 0.98 NAD 0.98 

Kursi kerja Direktur 3 0.59 NAD 1.78 

Lemari 1 0.61 NAD 0.61 

Sofa 1 1.60 NAD 1.60 

Meja Tamu 1 0.90 NAD 0.90 

Jumlah 5.87 

Sirkulasi 200% 11.74 

Luas (m) 17.61 

Toilet 

Closet Duduk 1 0.45 NAD 0.45 

Bak 1 0.64 NAD 0.64 

Wastafel 1 0.24 NAD 0.24 

Jumlah 1.33 

Sirkulasi 100% 1.33 

Luas (m) 2.66 

Luas Total R. Direktur 20.27 

R. General 
Manager 

Kursi Kerja GM 1 0.49 DMRI 0.49 

Meja Kerja GM 1 2.31 DMRI 2.31 

3 orang Kursi biasa 3 0.42 DMRI 1.26 

Lemari 1 2.8 DMRI 2.8 

Jumlah 6.85 

Sirkulasi 50% 3.43 

Luas (m) x 3 unit 30.81 

R. Manager                   
3 Orang 

Meja 1 0.98 NAD 0.98 

Kursi 3 0.59 NAD 1.78 

Lemari 1 0.61 NAD 0.61 

Jumlah 3.37 

Sirkulasi 50% 1.68 

Luas (m) x 3 unit 15.16 

R. Sekretaris 

Kursi Kerja  1 0.49 DMRI 0.49 

Meja Kerja  1 2.31 DMRI 2.31 

Tabel 3.6 :  

Tabel Studi Besaran Ruang Produksi 
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1 orang Kursi biasa 3 0.42 DMRI 1.26 

Lemari 1 2.8 DMRI 2.8 

Jumlah 6.85 

Sirkulasi 50% 3.43 

Luas (m) 10.28 

R. Staff                             
15 Orang 

Meja Kerja 15 0.98 NAD 14.7 

Kursi Kerja 30 0.59 NAD 17.7 

Loker 3 0.6 NAD 1.8 

Jumlah 34.2 

Sirkulasi 200% 68.4 

Luas (m) 102.6 

Receptionist Meja receptionist 1 0.54 DMRI 0.54 

2 Orang Kursi 2 0.59 NAD 1.19 

Jumlah 1.73 

Sirkulasi 100% 1.73 

Luas (m) 3.46 

R. Rapat 

Kursi 20 0.54 NAD 10.8 

Meja tulis 12 0.74 NAD 8.88 

20 Orang Meja LCD 1 0.34 DMRI 0.34 

White board 1       

Jumlah 20.02 

Sirkulasi 200% 40.04 

Luas (m) 60.06 

R. Tunggu                       
6 Orang 

Sofa 2 1.20 NAD 3.20 

Meja Tamu 2 0.9 NAD 1.80 

Mesin presensi 1 0.34 AP 0.34 

Jumlah 5.30 

Sirkulasi 300% 15.9 

Luas (m) 21.2 

R. Arsip Filling Cabinet 5 0.5 NAD 2.5 

Jumlah 2.5 

Sirkulasi 150% 3.75 

Luas (m) 6.25 

KM/WC                           
4 Unit 

Monoblock 1 0.35 NAD 0.35 

Bak 1 0.64 NAD 0.64 

Wastafel 1 0.24 NAD 0.24 

Jumlah 1.17 

Sirkulasi 75% 0.87 

Luas (m) x 4 unit 8.16 

Kantin 40 orang meja + kursi/4org 10 2.6 NAD 26 

Jumlah 26 

Sirkulasi 150% 39 

Luas (m) 65 

LUAS TOTAL 343.25 

 Tabel 3.7 :  

Tabel Studi Besaran Ruang Kantor Pengelola 
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C. Perpustakaan 

Kebutuhan Ruang Kebutuhan Perabot Jml 
Luas 

Perabot 
(m) 

Sumber 
Luas 

Ruangan 
(m) 

Perpustakaan Rak Buku 40 0.62 NAD 25.16 

50 Orang Meja + kursi 50 1.4 NAD 70 

Jumlah 96.16 

Sirkulasi 150% 144.24 

Luas (m)  240.4 

Ruang Staff                     
2 Orang 

Meja + kursi 2 2.6 NAD 5.2 

Meja counter 1 1.73 NAD 1.73 

Filling Cabinet 2 0.5 NAD 1.0 

Jumlah 7.93 

Sirkulasi 100% 7.93 

Luas (m) 15.86 

KM/WC                           
4 Unit 

Monoblock 1 0.35 NAD 0.35 

Bak 1 0.64 NAD 0.64 

Wastafel 1 0.24 NAD 0.24 

Jumlah 1.17 

Sirkulasi 75% 0.87 

Luas (m) x 4 unit 8.16 

LUAS TOTAL 264.42 

 

 

D. Pergudangan 

Kebutuhan Ruang Kebutuhan Perabot Jml 
Luas 

Perabot 
(m) 

Sumber 
Luas 

Ruangan 
(m) 

Gudang 

Lemari  

mori mentah 1 2.1 AP 2.1 

mori matang 1 2.1 AP 2.1 

batik 1/2 jadi 1 2.1 AP 2.1 

batik finishing 1 2.1 AP 2.1 

batik jadi 1 2.1 AP 2.1 

Meja 2 1.8 NAD 2.16 

Jumlah 12.66 

Sirkulasi 75% 9.49 

Luas (m)  22.15 

R. Petugas                      Meja Kursi 4 2.6 NAD 10.4 

Tabel 3.8 :  

Tabel Studi Besaran Ruang Perpustakaan 
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2 orang                    Counter 1 1.73 NAD 1.73 

Filling cabinet 3 0.5 NAD 1.5 

Jumlah 13.63 

Sirkulasi 100% 13.63 

Luas (m)  27.26 

LUAS TOTAL 49.41 

 

 

 

E. Showroom/pameran 

Kebutuhan Ruang Kebutuhan Perabot Jml 
Luas 

Perabot 
(m) 

Sumber 
Luas 

Ruangan 
(m) 

R. Pamer Lemari Display 20 1.22 AP 24.4 

40 orang Gawangan 20 0.45 AP 9 

Jumlah 33.4 

Sirkulasi 200% 66.8 

Luas (m)  100.2 

R. Staff                           

Meja Kursi 4 2.6 NAD 10.4 

Counter 1 1.73 NAD 1.73 

Filling cabinet 3 0.5 NAD 1.5 

Jumlah 13.63 

Sirkulasi 100% 13.63 

Luas (m)  27.26 

Kasir Meja Kasir 1 0.53 NAD 0.53 

1 Orang Kursi 1 0.6 NAD 0.6 

Jumlah 1.13 

Sirkulasi 75% 0.84 

Luas (m)  1.97 

KM/WC                           
4 Unit 

Monoblock 1 0.35 NAD 0.35 

Bak 1 0.64 NAD 0.64 

Wastafel 1 0.24 NAD 0.24 

Jumlah 1.17 

Sirkulasi 75% 0.87 

Luas (m) x 4 unit 8.16 

LUAS TOTAL 137.59 

 

 

 

Tabel 3.9 :  

Tabel Studi Besaran Pergudangan 

Tabel 3.10 :  

Tabel Studi Besaran Showroom/Pameran 
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F. Kafetaria 

Kebutuhan Ruang Kebutuhan Perabot Jml 
Luas 

Perabot 
(m) 

Sumber 
Luas 

Ruangan 
(m) 

R. Makan 250 org meja + kursi/4org 60 2.6 NAD 156 

Jumlah 156 

Sirkulasi 150% 156 

Luas (m) 312 

KM/WC                           
6 Unit 

Monoblock 1 0.35 NAD 0.35 

Bak 1 0.64 NAD 0.64 

Wastafel 1 0.24 NAD 0.24 

Jumlah 1.17 

Sirkulasi 75% 0.87 

Luas (m) x 6 unit 12.24 

Kasir Meja Kasir 1 0.53 NAD 0.53 

1 Orang Kursi 1 0.6 NAD 0.6 

Jumlah 1.13 

Sirkulasi 75% 0.84 

Luas (m)  1.97 

Dapur Kafetaria 

kompor 2 0.72 NAD 1.44 

meja racik 2 1.08 NAD 2.16 

meja saji 2 1.08 NAD 2.16 

Jumlah 5.76 

Sirkulasi 75% 4.35 

Luas (m)  10.11 

Gudang 

Lemari 3 0.6 NAD 1.78 

Kulkas 2 0.6 NAD 1.2 

Meja 2 1.08 NAD 2.16 

Jumlah 5.14 

Sirkulasi 75% 3.85 

Luas (m)  8.99 

LUAS TOTAL 600.74 

 

 

G. Ruang MEE 

Kebutuhan Ruang Kebutuhan Perabot Jml 
Luas 

Perabot 
(m) 

Sumber 
Luas 

Ruangan 
(m) 

R. Genset 
Mesin Gemzet 1 3.84 Inet 3.84 

Tempatkontrol 2 0.25 AP 0.5 

Jumlah 4.34 

Tabel 3.11 :  

Tabel Studi Besaran Ruang Kafetaria 
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Sirkulasi 75% 3.25 

Luas (m)  7.59 

R. Pompa Pompa Air   0.8 Survey 0.8 

Jumlah 0.8 

Sirkulasi 75% 0.6 

Luas (m)  1.4 

R. Panel Mesin Panel   1.44 AP 1.44 

Jumlah 1.44 

Sirkulasi 75% 1.08 

Luas (m)  2.52 

LUAS TOTAL 11.51 

 

 

H. ATM Center 

Kebutuhan Ruang Kebutuhan Perabot Jml 
Luas 

Perabot 
(m) 

Sumber 
Luas 

Ruangan 
(m) 

ATM 

Box ATM 2 1.44 AP 2.88 

Tempat Sampah 2 0.16 AP 0.32 

CCTV 2 0.4 AP 0.08 

Jumlah 2.96 

Sirkulasi 80% 2.37 

Luas (m)  5.35 

 

 

I. Souvenir 

Kebutuhan Ruang Kebutuhan Perabot Jml 
Luas 

Perabot 
(m) 

Sumber 
Luas 

Ruangan 
(m) 

R. Souvenir 

Rak barang kcl 4 0.9 DMRI 3.6 

Rak barang bsr 2 1.27 DMRI 2.55 

Gawangan 10 0.45 AP 4.5 

Tempat souvenir 1 1.56 DMRI 1.56 

Jumlah 12.21 

Sirkulasi 50% 6.10 

Luas (m)  18.31 

 

 

 

Tabel 3.12 :  

Tabel Studi Besaran Ruang MEE 

Tabel 3.13 :  

Tabel Studi Besaran ATM Center 

Tabel 3.14 :  

Tabel Studi Besaran Ruang Souvenir 
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J. Pelatihan Batik 

Kebutuhan Ruang Kebutuhan Perabot Jml 
Luas 

Perabot 
(m) 

Sumber 
Luas 

Ruangan 
(m) 

Studio Gambar           
10 0rang 

Meja Gambar 10 2.25 AP 22.5 

Lemari penyimpanan 
arsip 

10 0.61 NDA 6.1 

Kursi 10 0.36 AP 3.6 

Jumlah 32.2 

Sirkulasi 190% 61.18 

Luas (m) 93.38 

Ruang Memola           
10 orang 

Canting 10 

1.8 

AP 

18 
Dingklik 10 AP 

Gawangan 10 AP 

Wajan 10 AP 

Jumlah 18 

Sirkulasi 120% 21.6 

Luas (m) 39.6 

Ruang Nembok           
10 orang 

Canting 10 

1.8 

AP 

18 
Dingklik 10 AP 

Gawangan 10 AP 

Wajan 10 AP 

Jumlah 16.8 

Sirkulasi 120% 21.6 

Luas (m) 39.6 

R. Ekstrasi Warna Kompor 2 
5 

AP 
10 

10 orang Panci 2 AP 

Jumlah 10 

Sirkulasi 100% 10 

Luas (m) 20 

Ruang Pencelupan 
Bak Cuci 5 0.9 AP 4.5 

10 orang 

Jumlah 4.5 

Sirkulasi 430% 19.35 

Luas (m) 23.85 

Ruang Jemur 
Gawangan 10 0.6 AP 6 

2 orang 

Jumlah 6 

Sirkulasi 325% 19.5 

Luas (m) 25.5 

Ruang Pencucian 
Bak Cuci 3 2.25 AP 6.75 

2 orang 

Jumlah 6.75 

Sirkulasi 160% 10.8 

Luas (m) 17.55 
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Ruang Fiksasi 
Bak Cuci 3 2.25 AP 6.75 

2 orang 

Jumlah 6.75 

Sirkulasi 160% 10.8 

Luas (m) 17.55 

Ruang Melorod Kompor 3 
5 

AP 
15 

2 orang Panci 3 AP 

Jumlah 15 

Sirkulasi 100% 15 

Luas (m) 30 

KM/WC                           
4 Unit 

Monoblock 1 0.35 NAD 0.35 

Bak 1 0.64 NAD 0.64 

Wastafel 1 0.24 NAD 0.24 

Jumlah 1.17 

Sirkulasi 75% 0.87 

Luas (m) x 4 unit 4.65 

R. Workshop 
Meja Kerja 20 0.98 NAD 19.6 

Kabinet 5 0.5 NAD 2.5 

Jumlah 22.1 

Sirkulasi 100% 22.1 

Luas (m) 44.2 

LUAS TOTAL 355.88 

 

 

Keterangan : 

- NAD  : Neufert Architects Data 

- DMRI  : Dimensi Manusia dan Ruang Interior 

- AP  : Analisis Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.15 :  

Tabel Studi Besaran Ruang Pelatihan Batik 
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7) Analisa Kebutuhan Luas Bangunan dan Lahan  

Total kebutuhan besaran/luas bangunan dan fasilitas: 

No. Fasilitas Luas (m) 

1 Produksi 1,474.82 

2 Pengelola 343.25 

3 Perpustakaan 264.42 

4 Pergudangan 49.41 

5 Showroom 120.89 

6 Kafetaria 600.74 

7 Ruang MEE 11.51 

8 ATM Center 5.35 

9 Souvenir 18.31 

10 Pelatihan Batik 355.88 

TOTAL 3,244.58 

 

 

Prediksi jumlah pengunjung yang datang ke dalam bangunan 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan data hasil survey 

yang diolah dengan metode perbandingan proyeksejenis dan 

asumsi. (sample yang dipilih merupakan proyek yang sesuai 

dengan kebutuhan ang akan ditampung di dalam bangunan) 

Berdasarkan studi komparasi yang sudah dilakukan, didapatkan 

jumlah pengunjung rata –rata yang datang : 

 

Nama Kapasitas (orang) 

Kampung batik 27 

Toko Batik Danar Hadi 40 

Event Pameran 280 

Total 347 

 

 

Tabel 3.17 :  

Jumlah pengunjung proyek sejenis 

Tabel 3.16 :  

Total kebutuhan besaran/luas bangunan 
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Berdasarkan hasil perhitungan, maka perkiraan masyarakat yang 

akan berkunjung kedalam bangunan ±347 orang daam satu hari. 

 

Prediksi daya tampung jumlah pengunjung dan pengelola di 

dalam bangunan 

Jumlah Pengelola  :  24 orang 

Jumlah Tenaga pekerja :239 orang 

Pengunjung   :347 orang 

Total pengguna bangunan dalam satu hari adalah 610 orang 

Prediksi kebutuhan lahan parkir, diasumsikan : 

Asumsi Jumlah Orang Keterangan 
Jumlah 

kendaraan 

Asumsi jumlah pengunjung (347 orang) 

40% menggunakan mobil 140 orang 1 mobil --> 4 orang 35 mobil 

35% menggunakan sepeda motor 121 orang 1 motor --> 2 orang 61 motor 

10% menggunakan kendaraan umum 35 orang     

12% menggunakan bus pariwisata 41 orang 1 bus 30 orang 2 bus 

2% menggunakan sepeda 7 orang 1 sepeda --> 1 orang 7 sepeda 

1% berjalan kaki 3 orang     

Asumsi jumlah pengelola+tenaga pekerja (263 orang) 

10% menggunakan mobil 26 orang 1 mobil --> 1 orang 26 mobil 

60% menggunakan motor 158 orang 1 motor --> 1 orang 158 motor 

25% menggunakan kendaraan umum 66 orang     

3% menggunakan sepeda 7 orang 1 sepeda --> 1 orang 7 sepeda 

2% mengirimkan barang 4 orang 1 truck --> 2 orang 2 truck 

 

 

Kebutuhan parkir : 

- Mobil  :   60 buah 

- Motor  : 219 buah 

- Sepeda  :   14 buah 

- Bus pariwisata :     2 buah 

- Truck  :     2 buah 

Tabel 3.18 :  

Prediksi kebutuhan lahan parkir 
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Perhitungan luas lahan parkir yang dibutuhkan : 

Jenis transportasi Standart (m) Jumlah Sirkulasi Luas 

Mobil 5x3 60 100% 1.800 

Motor 2,25x1 219 75% 862 

Sepeda 1,7x0,8 14 50% 28,5 

Bus Pariwisata 12x5 2 300% 360 

Truck 6,54x2,37 2 300% 123,9 

Jumlah 3.174,4 

Sirkulasi 10% 317,44 

TOTAL LUAS 3.500 

 

 
 

3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur dan Eclosure 

Sistem struktur 

Pada dasarnya sistem struktur pada suatu bangunan 

merupakan penggabungan berbagai elemen struktur secara tiga 

dimensional yang cukup rumit. Fungsi utama dari sistem struktur 

adalah untuk memikul secara aman dan efektif beban yang 

bekerja pada bangunan, serta menyalurkan ke tanah melalui 

pondasi. Beban yang bekerja pada bangunan tersiri dari beban 

geofisik dan buatan. 

Sedangakan beban yang menjadi pertimbangan utama 

dalam pemilihan sistem struktur dan konstruksi adalah sebagai 

berikut : 

 Beban Mati 

Tabel 3.19 :  

Perhitungan luas lahan parkir 
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Beban mati adalah berat dari semua bagian bangunan 

yang dapat bersifat statis dan dinamis. Beban dinamis bersifat 

sementara karena beban ini dapat berubah – ubah menurut 

perubahan waktu dan musim ataupun perubahan fungsi 

ruangan. Sedangkan beban statis adalah beban yang 

disebabkan oleh setiap unsur didalam struktur bangunan 

seperti berat unsur pendukung beban dari bangunan, lantai, 

penyelesaian langit – langit, dinding partisi tetap, penyelesaian 

fasade, tangki penyimpanan, sistem distribusi mekanis, dan 

seterusnya. 

 Beban Hidup 

Beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat 

penghunian atau penggunaan suatu bangunan, dan 

didalamnya termasuk beban – beban pada lantai yang berasal 

dari barang – barang yang dapat berpindah (moveable 

equipment), mesin – mesin serta peralatan yang tidak 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan dan 

dapat diganti selama masa hidup dari bangunan tersebut 

 Beban Angin 

Angin adalah sebuah faktor yang sangat kompleks dan 

sifatnya dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu bentuk 

bangunan, ketinggian, fleksibilitas, faktor keterbukaan, 

topografi, lingkungan, dan kecepatan serta arah angin. 

Kecepata angin meningkat seiring dengan ketinggian dan 

beban angin ditentukan dari kecepatan angin, baik dengan 

kecepatan statis maupun hembusan angin yang dinamis 
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 Beban gempa 

Gempa terjadi karena adanya pergerakan lempengan 

pada dasar bumi. Bangunan bergetar oleh karena pergerakan  

tanah akan tetapi gaya inersianya menehan pergerakan 

bangunan yang menyebabkan terjadinya gaya lateral. Beban 

bangunan dan kecepatan dari pergerakan adalah faktor utama 

yang mempengaruhi beban lateral yang diberikan. Sebagai 

respon, ketinggian dan kekakuan bangunan, juga jenis dan 

kondisi tanah adalah faktor terbesar daam menahan akselerasi 

gaya lateral. 

Faktor – faktor bangunan agar tahan gempa16: 

 Dinding tunggal tidak tahan terhadap gaya horizontal yang 

melintang bidang dinding 

 Dinding tunggal hanya tahan terhadap gaya horizontal yang 

searah denganplat dinding 

 Kolom praktis yang tidak terikat dengan baik pada sloof dan 

ring balok tidak memiliki kekuatan gaya horizontal 

 Kolom praktis yang terikat dengan baik pada sloof dan ring 

balok memiliki kekuatan yang baik terhadap gaya horizontal 

 Plat lantai (atau pada konstruksi atap) tidak memilik gaya 

horizontal karena dinding tumpuan tidak memiliki kekuatan 

tersebut 

 Gedung yang kuat terhadap segala arah daya horizontal 

adalah yang bestruktur masif dimana setiap dinding saling 

mengikat satu sama lain 

                                                             
16 Dr. Ir. Heinz Frick, dipl.arch. FH/SIA dan Ir. IM. Tri Hesti Mulyani, MT., Pedoman Bangunan Tahan Gempa. 
Edisi ke-1 tahun 2006 



130 
 

Sistem struktur yang digunakan harus dapat 

mengakomodasi kebutuhan dan persyaratan yang ada di proyek 

Sentra Industri Batik Warna Alam di Semarang ini. Struktur yang 

digunakan harus dapat memberikan kestabilan pada bangunan 

yang mengalami penurunan tanah yang mengakibatkan terjadinya 

patahan terhadap struktur bangunan17 

1) Struktur Bawah (Sub Structure)  

Pondasi 

Sub Structure adalah struktur bagian bawah bangunan 

atau pondasi, dimana bangunan tersebut berdiri. Prinsip 

pondasi adalah : memikul semua beban bangunan, 

menyalurkan ke tanah. Tanah yang memikul beban bangunan 

harus memliki daya dukung tanah yang lebih besar atau sama 

dengan beban bangunan (dapat berupa tanah keras) 

Alternatif pondasi yang akan digunakan pada Sentra 

Industri Batik Warna Alam adalah alternatif berdasarkan daya 

dukung pondasi terhadap gaya tanah dan jumlah lantai pada 

kompleks bangunan Sentra Industri Batik Warna Alam yaitu 1-2 

lantai (beban bangunan)18.  

Dalam pemilihan bentuk dan jenis podasi yang memadai 

perlu diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan 

pekerjaan pondasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan tidak 

semua jenis pondasi dapat diterapkan pada setiap kasus 

bangunan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

pemilihan pondasi adalah : 

                                                             
17 Konsep struktur PTSB 6 
18 http://duniatekniksipil.web.id  

http://duniatekniksipil.web.id/
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 Keadaan tanah dimana pondasi akan digunakan 

 Beban yang akan ditopangoleh pondasi 

 Faktor lingkungan 

Jenis- jenis pondasi adalah sebagai berikut : 

A. Pondasi Batu Belah 

Pondasi setempat batu kali ini 

umumnya digunakan pada 

bangunan kecil seperti rumah 

tinggal. 

 

(+) Kelebihan pondasi batu belah : 

 Pelaksanaan pondasi mudah 

 Waktu pengerjaan pondasi cepat 

 Batu belah mudah didapat (khususnya pulau Jawa) 

(-) Kekurangan pondasi batu belah : 

 Batu belah didaerah tertentu susah dicari 

 Membuat pondasi ini memerlukan biaya besar (bila 

sesuai dengan kondisi pertama) 

 Pondasi ini memerlukan biaya lebih mahal jika untuk 

rumah bertingkat 

 

B. Pondasi Footplat 

Pondasi footplate ini biasanya 

digunakan untuk bangunan rumah 

bertingkat maximal 2-3 lantai. 

 

Gambar 3.22 :  

Pondasi Batu Belah 

Gambar 3.23 :  

Pondasi Footplat 
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(+)kelebihan pondasi cakar ayam : 

 Pondasi ini lebih murah bila dihitung dari sis biaya 

 Galian tanah lebih sedikit (hanya pada kolom struktur 

saja) 

 Untuk bangunan bertingkat penggunaan pondasi 

footplate lebih handal daripada batu belah) 

(-)kekurangan pondasi cakar ayam : 

 Boros adukan beton 

 Ukuran sloof haruslah besar. Hal tersebut membuat 

pondasi ini kurang diminati 

 

C. Pondasi Mini Pile (pre cast) 

Pondasi mini pile (pre cast) adalah 

pondasi yang dipesan sesuai 

keinginan, atau dengan kata lain 

pondasi tersebut dibuat di pabrik dan 

ketika sampai dilokasi tinggal 

melakukan pemasangan. Sedangkan 

kedalaman Pemancangan dapat dilaksanakan sampai 

kedalaman tanah keras atau maksimal 24 meter. Kegunaan 

dari Pondasi ini selain memberikan Daya Dukung yang baik 

dan kuat, juga menjaga dari penurunan sekecil mungkin dan 

seimbang. 

(+) Kelebihan Pondasi Mini Pile (Pre Cast) : 

 Waktu yang digunakan untuk pengerjaan semakin 

singkat (karena pre cast) 

Gambar 3.24 :  

Pondasi Mini Pile 
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 Peralatan Pancang Mini yang relatif kecil, maka 

Peralatan Pancang Mini mampu bekerja pada areal 

lahan yang sempit dengan lebar lahan minimal 5 meter 

(-) Kekurangan Pondasi Mini Pile (Pre Cast) : 

 Jika Kedatangan pemesanan pancang yang terlambat 

membuat waktu proyek terhambat atau bertambah 

lama 

 

2) Struktur Tengah (Middle Structure)  

Merupakan bagian badan bangunan dimana terdapat dinding, 

kolom, dan plat lantai (sistem konstruksi rangka) yang 

merupakan kerangkan utama. Syarat memungkinkan dilakukan 

perluadan tanpa kesulitan. Mampu mengatasi 

kebakaran(aman). Altenative struktur tengah yang akan 

digunakan pada bangunan industri batik warna alam adalah 

sebagai berikut : 

A. Plat Lantai 

Pada bangunan Industri batik warna alam ini menggunakan 

plat lantai beton bertulang yang kemudian dilapisi dengan 

penutup lantai yang sesuai dengan fungsi ruangannya. 

Alasan penggunaan :  

- Struktur kuat 

- Tahan lama 

- Tahan air 

- Kemampuan pengantar panas kecil 

- Tidak tembus angin 
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Gambar 3.26 : Gambar Rigid Frame 

 

 

 

 

 

(+) Keuntungan plat beton bertulang : 

 Sifatnya homogen dengan kerangka bangunan 

sehingga mewujudkan kestabilan yang maksimal 

 Mampu menangkal pertukaran suhu 

 Tahan terhadap kebakaran 

B. Kolom 

Struktur rangka kaku (rigid frame) adalah struktur yang terdiri 

atas elemen – elemen linier, umumnya balok dan kolom, 

yang saling dihubungkan pada ujung – ujungnya oleh joints 

(titik hubung) yang dapat mencegah rotasi relatif diantara  

elemen struktur yang dihubungkan. Dengan demikian, 

elemen struktur itu menerus pada titik hubung tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

Seperti halnya balokmenerus, struktur rangka kaku adalah 

struktur statis tak tentu. Banyak struktur rangka kaku yang 

tampaknya sama sengan sistem post and beam, tetapi pada 

Gambar 3.25 :  

Plat Lantai 
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kenyataanya struktur rangka ini mempunyai perilaku yang 

sangat berbed a dengan struktur post and beam. Hal ini 

karena adanya titik – titik hubung pada rangka kaku. Titik 

hubung dapat cukup kaku sehingga memungkinkan 

kemapuan untuk memikul beban lateral pada rangka, dimana 

beban demikian tidak dapat bekerja pada struktur rangka 

yang memperoleh kestabilan dari hubungan kaku antara kaki 

dengan papan horisontalnya. 

Cara yang paling tepat untuk memahami perilaku struktur 

rangka sederhana adalah dengan membandingkan 

perilakunya terhadap beban struktur post and beam. Perilaku 

kedua macam struktur ini berbeda dalam hal titik hubung, 

dimana titik hubung ini bersifat kaku pada rangka dan tidak 

kaku pada struktur post and beam. 

 Tidak bisa menerima beban horizontal maupun 

vertikal yang terlalu besar 

 

3) Struktur Atas (Upper Structure)  

Struktur atas / atap adalah bagian paling atas dari sebuah 

bangunan, yang melindungi gedung dan penghuninya secara 

fisik maupun metafisik (mikrokosmos / makrokosmos)19. 

Dibawah ini adalah alternatif struktur atap yang akan digunakan 

pada bangunan Industri batik warna alam : 

 

 

                                                             
19 Seri Konstruksi Arsitektur 4, Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan hal. 186 
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Gambar 3.27 : 

Rangka baja ringan 

 

A. Atap Baja Ringan 

Material dasarnya adalah baja 

ringan. Dan menjadi pilihan 

utama pembangunan saat ini 

untuk mengurangi penebangan 

pohon. 

(+) Kelebihan Baja ringan : 

 Bobotnya per meter persegi hanya sekitar 12kg 

dibandingkan dengan rangka kayu yang bebobot 

sekitar 40kg/m2 

 Tahan rayap dan karat (tidak keropos) 

 Mengurangi jumlah penebangan pohon 

(-) Kekurangan Baja ringan : 

 Pemasangan hanya bisa dilakukan oleh ahli baja ringan 

yang biasanya telah disiapkan oleh pihak supplier 

 Struktur baja ringan tidak terlalu menarik bila diekspose 

 

B. Atap Rangka Kayu 

Rangka atap kayu adalah 

struktur atap yang 

menggunakan bahan dasar 

kayu. Biasa digunakan untuk bangunan kecil, seperti os dan 

rumah tinggal sederhana. 

(+) kelebihan Rangka atap kayu : 

 Menarik untuk diekspose 

 Cocok untuk bangunan – bangunan tradisional 

Gambar 3.28 : Rangka atap kayu 
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(-) Kekurangan rangka atap kayu : 

 Mudah terbakar 

 Tidak tahan rayap 

 

C. Atap Baja 

Material utamanya adlah baja. Jenis ini biasanya digunakan 

untuk bangunan yang memiliki bentangan cukup lebar. 

(+) Kelebihan Struktur atap baja  

 Baja mempunyai kekuatan yang cukup tinggi dan juga 

merata 

 Dapat digunakan pada bentang yang cukup lebar 

(-) Kekurangan struktur atap baja 

 Tidak tahan korosi 

 Mempunyai beban yang cukup berat 

 

D. Roof Garden 

Roof garden merupakan salah satu upaya untuk 

menghijaukan kembali bumi yaitu dengan menambah area 

ruang terbuka hijau yang kini sudah mulai menipis jumlah 

keberadaannya. Pertambahan ruang terbuka hijau (RTH) 

khususnya di daerah perkotaan sangatlah berpengaruh 

terhadap proses „pendinginan kembali bumi‟ karena apabila 

RTH kota telah mencapai 30 % dari luasan kotanya, 

masalah global warming ini dapat kita cegah dampak 

terburuknya. 
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Roof garden sendiri memiliki banyak sekali manfaat bagi 

kehidupan kita antara lain : 

1. Bagi pemilik bangunan 

 Hemat energi 

 Keindahan dan 

kenyamanan dengan 

menciptakan fungsi 

ruang baru 

 Sumber ekonomi 

2. Bagi lingkungan sekitar 

 Memperbaiki kualitas udara 

 Membantu menurunkan suhu udara 

 Mereduksi temperatur udara 

 Memanfaatkanair hujan secara optimal 

 Filter alami terhadap polusi udara 

 Mengurangi radiasi dan cahaya berlebih 

 

4) Pemilihan Bahan Bangunan 

A. Lantai 

Lantai merupakan lapisan diatas plat lantai yang membuat 

pijakan kaki manusia terasa lebih nyaman dan menarik untuk 

dilihat. Kriteria Penutup lantai : 

- Mampu menjaga kestabilan struktur bangunan 

- Aman dalam penggunaannya 

- Tidak mudah terjadi kerusakan 

- Mudah dalam perawatan 

Gambar : Lapisan atap roof garden 

 

Sumber : http://google.com  

Gambar 3.29 : Roof garden 

http://google.com/
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Gambar 3.32 : Lantai Marmer 

 

Dibawah ini merupakan beberapa alternatif material penutup 

lantai yang akan digunakan pada bangunan Industri batik 

warna alam 

Lantai Keramik, digunakan 

untuk ruang - ruang publik (hall, 

ruang penerimaan/ruang 

komunal), yang membutuhkan 

ruang gerak cukup besar, 

karena  perawatan lantai keramik 

cukup mudah dilakukan. 

Lantai Parquet, digunakan 

pada ruang khusus yang 

membutuhkan akustik yang baik. 

Sifat lantai parquet, antara lain : 

bahan tidak licin, mudah 

pemasangan, lebih berkesan hangat, dan tidak memantulkan 

bunyi. 

Lantai Granit / Marmer, 

digunakan pada ruangan yang 

membutuhkan kesan mewah, 

misal ruang pameran. 

Karakteristik dari lantai ini adalah 

lebih tahan untuk menahan 

beban-beban yang berat jika dibandingkan dengan jenis 

lantai lainnya, tahan api, dan menimbulkan kesan mewah 

pada ruangan. 

Gambar 3.30 : Lantai Keramik 

Gambar 3.31 : Lantai Parquet 
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Gambar 3.33 : Lantai Glazed 

 

Gambar 3.34 : Lantai Batu Alam 

 

Gambar 3.35 : Grass Block 

 

Lantai Glazed, digunakan pada 

lantai kamar mandi, toilet dan 

ruang persiapan. Karakteristik 

dari lantai glazed ini bertekstur 

kasar, sehingga tidak 

berbahaya bila dalam keadaan basah. 

Lantai Batu Alam, digunakan 

pada area yang basah agar tidak 

licin. Karakteristik dari batu alam 

ini kasar dan mudah menyerap air. 

Sehingga tidak berbahaya bila 

dalam keadaan basah 

Grass Block, Digunakan pada 

area open space. Kelebihan 

penggunaan grass block pada 

area terbuka adalah air dapat 

cepat meresap ke tanah dan juga 

mempercantik eksterior. Selain itu rumput yang terdapat 

pada sela – sela grass block dapat menyerap sinar ultra 

violet sehingga menimbulkan kesejukan serta sinar matahari 

tersebut tidak memantul pada bangunan. 

 

B. Dinding 

Dinding bertugas melingkupi bangunan. Dinding sebagai 

pemisah dengan lingkungan luar haruslah menggunakan 

bahan yang kuat dan tahan lama terlebih dapat melindungi 
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Gambar 3.36: Dinding batu bata 

 

Gambar 3.37 : Dinding  Batu Alam 

 

bangunan. Struktur dinding dapat berupa dinding masif atau 

dinding partisi 

 

1) Dinding batu bata 

Dinding batu bata memiliki sifat 

permanen. Bahan dasar terbuat 

dari tanah liat yang dibakar 

(+) kelebihan dinding batu bata : 

 Kuat, stabil dan tahan lama. 

 Tahan api 

 Merupakan peredam suara yang baik. 

 Bahannya mudah didapatkan. 

 Dapat menahan beban angin (untuk dinding bagian 

luar). 

(-) kekurangan dinding batu bata : 

Kurang memiliki elemen estetis 

 

2) Dinding Batu Alam 

Dinding batu alam merupakan salah satu materialyang 

paling banyak menyimpan radiasi panas, karena itu 

dinding yang dibuat dari batu dingin lebih lama, saat 

material lain sudah panas.  
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Dinding batu alam paling disarankan untuk rumah agar 

dingin lebih dingin dan mengurangi bahkan 

menghilangkan penggunaan AC. 

Dinding batu alam seteba 30 cm bisa menahan panas 

maksimum hingga 8 jam. Rumah – rumah buatan belanda 

jaman dahulu banyak menggunakan dinding batu alam 

pada bagian bawah rumah,yang juga berfungsi sebagai 

penahan panas. Dinding batu alam bisa merupakan 

perpanjangan dari pondasi batu kali 

 

3) Dinding kayu 

Dinding kayu banyak digunakan di Kalimantan, Sulawesi, 

Irian, Sumatera, Sulawesi dan luar Jawa Lainnya. material 

kayu mudah didapatkan dipulau yang masih banyak 

produksi kayunya, serta merupakan cara membangun 

turun temurun. Material kayu ini tidak lama dalam 

menahan panas, karena dinding kayu 5cm hanya bisa 

menahan radiasi panas maksimum selama 1,3 jam saja. 

Karena itu rumah kayu harus memiliki banyak ventilasi 

agar lebih dingin.  

 

C. Penutup Atap 

Penutup Atap yang beredar di pasaran saat ini banyak 

macam dan jenisnya, tergantung pada desain konstruksi dan 

arsitekturnya. Syarat – syarat sebagai penutup atap harus 

terpenuhi yakni pada saat tertimpa hujan tidak terjadi 
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Gambar 3.38 : Genteng tanah liat 

Sumber : 

http://media.dinomarket.com/docs/imgusr/2012-
04/Genteng_SirapGazebo_050412200435_ll.jpg.jpg  

 

rembesan dan dapat mengalirkan air hujan dengan baik, 

melindungi dari terik dan menyerap sinarmatahari, serta awet 

sepanjang umur bangunan 

1) Genteng Tanah Liat 

Genteng tanahliat, penutup atap ini umum digunakan di 

rumah – rumah baik yang digunakan dengan setakan 

biasa atau dengan memberikan tekanan (genteng press), 

ikatan pemasangan berdasarkan saling mengikat 

(interlocking), diakitkan dan menumpu pada kayu reng. 

Pemasangan pada konstruksi atap dengan kemiringan 25-

45 derajat. Apabila diapsang terlampau data maka 

dimungkinkan terjadinya tempias air hujan melalui sela – 

sela hubungan antar genteng.  

 

 

 

 

 

 

 

Genteng press mempunyai berat jenis yang lebih besar 

dan serapan air yang lebih kecil dibandingkan dengan 

genteng tanah liat biasa. Namun demikian, serapan air 

memungkinkan munculnya jamur atau lumut selama umur 

pemakaian. 

 

http://media.dinomarket.com/docs/imgusr/2012-04/Genteng_SirapGazebo_050412200435_ll.jpg.jpg
http://media.dinomarket.com/docs/imgusr/2012-04/Genteng_SirapGazebo_050412200435_ll.jpg.jpg
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Gambar 3.39 : Genteng rumbia  (alang-alang) 

Sumber : 

http://www.jeparagazebo.com/wp-content/uploads/2012/12/Gazebo-
resort-2.jpg  

2) Atap Rumbia (alang – alang) 

Kelebihan dari penggunaan atap rumbia adalah : 

 Lebih terkesan alami 

 Menimbulkan kesan suasana baur bagi tamu 

 Ringan dan murah tentunya 

Kekurangan dari penggunaan atap rumbia adalah : 

 Dayatahan hanya 4 tahun 

 Sulit diperoleh dipasaran 

 Sulit diperbaiki dan diganti 

 Rawan bocor jikahujan lebat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengakali biasanya pengembang atau pemborong 

melapisi bagianbawah atap dengan esbes atau seng 

untuk melindungi dari kebocoran tanpameninggalkan 

kesan unik dan alaminya. Cara pemsangan menggunakan 

tali.pemassangan dilakukan pada gording dan dimulai dari 

bagian bawah. Untuk bahan nok atau bubungan dapat 

juga terbuat dari rumbia yang dipasang melengkung. 

Namun yang umum digunakan sebagau=i nok adalah 

http://www.jeparagazebo.com/wp-content/uploads/2012/12/Gazebo-resort-2.jpg
http://www.jeparagazebo.com/wp-content/uploads/2012/12/Gazebo-resort-2.jpg


145 
 

Gambar 3.40 : Genteng ijuk 

Sumber : 

http://pusatdatamaterial.com/?p=5768  

seng pelat yang dipaku dengan paku payung. Bagian 

bawah kepala paku payung juga harus diberi ring karet. 

3) Atap Ijuk 

Ijuk adalah serabut yang diperoleh dari tanaman aren 

yang tumbuh diantara pelepahnya. Tanaman aren yang 

menghasilkan ijuk sebagai tanda akan berbuah. Sekarang 

penggunaan atap ijuk dapt dijumpai pada motel, rumah 

makan, dan rumah – rumah tradisional. Pemasangan ijuk 

untuk atap harus dengan kemiringan cukup, minimal 40 

derajat karena bentuknya yan gtidak melebar. Agar 

pemasangan rata, biasanya atap ini dialasi papan  atau 

triplek. 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan penggunaan atap ijuk antara lain : 

 Terlihat alami dan menimbulkan kesan suasana baru 

 Dapat tahan sampai 80 tahun 

Kekurangan pengguanaan atap ijuk antara lain : 

 Sulit melakukan  perbaikan/penggantian,rawan bocor 

 

 

 

http://pusatdatamaterial.com/?p=5768
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Diagram 3.12 : Down feed system 

 

3.2.2. Studi Sistem Utilitas 

1) Tujuan Pelayanan dan Sanitasi 

a. Jaringan Air Bersih 

Pada bangunan Industri Batik Warna Alam ini 

menggunakan 3 sumber mata air, yaitu sumur, PAM dan air 

hujan. Air sumur digunakan untuk kebutuhan kamar 

mandi/toilet, pemadam kebakaran. Air PAM untuk kebutuhan 

air minum dan pewarnaan batik, sedangkan air hujan 

digunakan untuk menyiram tananam. Terdapat 2 sistem 

pendistribusian air bersih yaitu: 

 Sistem down feed distribution 

Kinerja sistem down feed ini adalah dengan memompa air 

dari tandon bawah ke roof tank/reservoir. Dari roof tank ini 

air kemudian disalurkan ke tiap-tiap lantai dengan bantuan 

gaya gravitasi. 

 Sistem up feed distribution 

Kinerja sistem up feed ini adalah dengan memompa air 

dari tandon bawah langsung ke water tank di tiap lantai 

atau langsung ke setiap unit. 
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Diagram 3.13 : Up feed system 

 

Diagram 3.14 : Limbah cair 

 

Diagram 3.15: Limbah Padat 

 

 

 

 

 

  

b. Jaringan Air Kotor 

Pada bangunan sentra industri batik warna alam di 

Semarang ini terdapat 2 jenis air/leimbah kotor, yaitu limbah 

cair dan limbah padat. Limbah cair adalah limbah bekas 

cuci,mandi,dll. Limbah padat adalah limbah WC 

 

 

 

 

 

 

c. Sistem Pembuangan Sampah 

Sistem pengelolaan sampah yang di rencanakan adalah 

dengan menempatkan tempat sampah pada masing-masing 

tempat-tempat di dalam bangunan. Tempat sampah 

dibedakan menjadi 2, yaitu sampah organik dan an organik. 

Kemudian sampah tersebut dikumpulkan dan diangkut 

secara manual menuju TPS, sebelum menuju ke TPS 

sampah-sampah tersebut diseleksi lagi, pemilihan sampah-

sampah yang dapat didaur ulang (kerajinan tangan/ pupuk, 

dsb). Baru kemudian sampah-sampah yang tidak berguna 
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Diagram 3.16 : Sistem pembuangan sampah 

 

Diagram 3.17 : Sistem energi listrik 

 

dibuang di TPS kemudian diangkut oleh petugas sampah 

kota menggunakan truk DPU menuju ke TPA. 

 

 

 

 

 

 

d. Sistem Energi Listrik 

Sumber utama berasal dari PLN, sedangkan sumber tenaga 

cadangan dari Generator set dan teknologi solar 

pholtovolteic. Generator set (genset) digunakan saat aliran 

listrik dari PLN terputus.  

 

 

 

 

 

 

 

e. Sistem Air Hujan 

Air hujan yang jatuh apda site sebagian ditampung di dalam 

bak penampungan, setelah itu akan diberikan treatment dan 

dipompa menuju water reservoir tower dan dialirkan 

keseluruh penggunaan sistem down feed. 
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Diagram 3.18: Aliran air hujan 

 

 

 

 

 

Sistem ini menggunakan gravitasi untuk menyebarkan aliran 

air. Air hujan yang berlebih akan dialirkan pad drainase kota. 

 

2) Sistem Sirkulasi dan Komunikasi 

a. Sistem Transportasi Vertikal 

Sarana pencapaian sirkulasi yang menghubungkan tiap 

lantai menggunakan tangga. 

 Tangga dibedakan menjadi 2, yaitu tangga umum dan 

tangga darurat. 

- Kelandaian tangga: 240 – 450 (tangga biasa) 

- Lebar tangga 2m, dengan bordes 2m 

- O (langkah datar): 30cm 

- A (langkah naik): 17cm 

b. Sistem Komunikasi 

Komunikasi internal dan eksternal 

Penggunaan sistem telekomunikasi dirancang untuk 

komunikasi eksternal maupun internal bangunan. Teknologi 

yang dipakai adalah private adress brand exchange (PABX) 

Sistem telekomunikasi meliputi: 

 Telepon Kunci Mulifungsi (multifunction key telephone), 

berguna sebagai pengontrol penggunaan telepon. Lama 

drainase 

Hujan 

Bak Air 

Roof tankair hujan 

sprinkle Keran taman 



150 
 

pembicaraan, penyaluran atau distribusi ke saluran 

cabang dan penggunaan lain.  

 Komunikasi dengan PC (Personal Computer 

Communication), komunikasi dengan PC praktis dan 

menghemat waktu dan biaya. Untuk komunikasi antar 

komputer-komputer internal bangunan diintegrasikan 

dengan sistem LAN, sedangkan eksternal bangunan 

menggunakan internet.  

 

 

 

 

 

 

 Sedangkan komunikasi untuk security mengunakan 

sistem pemancar radio untuk memudahkan koordinasi 

antar security 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.19: Sistem Komunikasi dengan PC 
 

Gambar 3.41 : Sistem Komunikasi untuk security 
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Gambar 3.42 : Hydrant Fire hydrant 

 

3) Sistem Perlindungan dan Keamanan Bangunan 

a. Sistem Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran 

Penanggulangan bahaya kebakaran pada kompleks 

bangunan ini dilakukan melalui 2 cara, yaitu : 

a) Pencegahan secara aktif/active fire protection 

Yaitu dengan elemen-elemen sebagai berikut : 

 Hydrant Fire hydrant yang berupa pilar sebagai sumber 

air yang ditempatkan di titik-titik luar bangunan  dan 

mudah terjangkau oleh mobil pemadam kebakaran 

 

 

 

 

 

 Pipe & Hose System. System hose real; berupa tabung 

pemadam berisi CO2 cair portable, yang perlu 

diperhatikan adalah sistem perawatan dan pengisian 

ulangnya. Stand pipe hose system; berupa pipa 

penyemprot yang ditempatkan dalam box kaca di 

tempat yang mudah terlihat dan terjangkau. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.43 : Stand pipe hose system dan system hose real 
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 Sprinkler. Alat semacam nozzle 

(penyemprot) yang dapat 

memencarkan air secara pengabutan 

(fog) dan bekerja otomatis, bahan 

pemadamnya adalah air. 

 Alat deteksi asap (smoke detector) 

Mempunyai kepekaan yang tinggi 

dan akan memberikan alarm bila 

terjadi asap di ruang tempat alat 

itu terpasang. 

 Alat deteksi panas (heat detector) 

Mempunyai kepekaan yang tinggi dan akan 

memberikan alarm bila terjadi perbedaan kenaikan 

temperature (panas) yang terjadi dalam ruangan. 

b) Pencegahan secara pasif/pasife fire precaution 

Yaitu dengan elemen-elemen sebagai berikut : 

 Pintu keluar darurat / emergency, dengan persyaratan :  

Pintu tahan terhadap api sekurangnya 2 jam, memiliki 

minimal 3 engsel, dilengkapi alat penutup otomatis, 

terdapat tungkai pembuka (panic bar), pada pintu 

tertulis “TANGGA DARURAT-TUTUP KEMBALI”, luas 

maksimal 1m2. 

 Tangga kebakaran, memiliki persyaratan : Letaknyapun 

tidak boleh tersembunyi, pintu keluar tangga darurat 

sebaiknya mengarah langsung ke daerah luar 

bangunan, sehingga memudahkan evakuasi, 

Gambar 3.45 : Smoke 
Detector  

Gambar 3.44 : 
Sprinkler  
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ketinggian, lebar anak tangga dan derajat kemiringan 

tangganya tidak terjal sehingga nyaman untuk dipakai. 

 Alarm kebakaran : untuk memberikan sinyal dan 

peringatan pada penghuni pit building agar keluar dari 

pit building. 

b. Sistem Pengamanan Terhadap Bahaya Petir 

Instalasi penangkal petir merupakan komponen-komponen 

dan peralatan yang secara keseluruhan berfungsi 

menangkap petir dan menyalurkannya ke dalam ground 

sehingga semua bagian bangunan dan isinya terhindari dari 

sambaran petir. 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

merencanakan sistem penangkal petir, meliputi : 

 Keamanan secara teknis. 

 Penampang hantaran ke tanah. 

 Ketahanan mekanis. 

 Ketahanan terhadap korosi. 

 Bentuk dan ukuran bangunan yang dilindungi. 

a) Penangkal Petir Franklin Rod  

Franklin Rod, alat ini berupa 

kerucut tembaga dengan 

daerah perlindungan berupa 

kerucut imajiner dengan 

sudut puncak 112O . Agar 

daerah perlindungan besar, 

Franklin rod dipasang pada pipa besi (dengan tinggi 1-3 

Gambar 3.46 : Penangkal Petir 
Franklin Rod 
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meter). Franklin rod dapat dilihat berupa tiang-tiang di 

bubungan atap bangunan. 

b) Penangkal Petir Faraday Cage 

Faraday Cage mempunyai 

sistem dan sifat seperti 

Franklin Rod, tapi 

pemasangannya di seluruh 

permukaan atap dengan 

tinggi tiang yang lebih 

rendah. 

c. Sistem Pengamanan Terhadap Bahaya Kriminal 

Sistem keamanan pada proyek ini menggunakan tenaga 

manusia dan teknologi berupa cctv. 

a) Sistem konvensional, dengan menggunakan manusia 

yaitu dijaga oleh petugas keamanan menggunakan alat 

detektor logam maupun penjagaan dan pengawasan 

keliling oleh satpam. 

b) Sistem elektrikal, kamera CCTV 

(Closed Circuit Television) 

ditempatkan pada area tertentu yang 

membutuhkan pengawasan ketat dan 

dalam operasionalnya dapat dilihat 

dari ruang kontrol keamanan. Dan 

komunikasi ini juga membantu proses 

keamanan baik itu di dalam maupun 

di luar bangunan (pada sirkuit). 

Gambar 3.47: Penangkal Petir 
Faraday Cage 
 

Gambar 3.49: CCTV 

 

Gambar 3.48:  
CCTV 
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4) Sistem Kenyamanan Bangunan 

a. Sistem Pencahayaan 

 Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami bisa didapat melalui bukaan-bukaan 

pada dinding yang lebar dengan menggunakan material 

kaca sehingga pada siang hari dapat memaksimalkan 

terang langit  masuk ke dalam bangunan. 

- Pencahayaan dari atas : umumnya pencahayaan yang 

berasal dari atas ini dinamakan skylight. Dengan 

menggunakan skylight, maka tidak akan mempengaruhi 

orientasi serta perletakan bangunan dan penyusunan 

ruang. 

- Pencahayaan dari bukaan dinding : pencahayaan 

dinding berasal dari jendela atau bukaan kaca. Memiliki 

pencahayaan yang lebih baik karena sinar matahari 

tidak langsung masauk ke dalam ruangan. 

 Pencahayaan Buatan 

Digunakan untuk mengantisipasi kekurangan 

pencahayaan alami. Juga untuk menambah kesan khusus 

pada interior ruangan agar terlihat lebih estetis. 

Secara fungsional pencahayaan dibedakan menjadi : 

- General Lighting, atau penerangan merata adalah 

penerangan yang mutlak ada dan harus menerangi 

seluruh ruang.  

- Decorative / Accent Lighting, penerangan tambahan 

yang lebih berperan dalam segi estetika 
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b. Sistem Penghawaan 

 Sistem Penghawaan Alami 

Sistem penghawaan alami memanfaatkan energi angin 

untuk memberikan sirkulasi udara didalam ruang. Dengan 

memberikan bukaan-bukaan pada dinding ruangan serta 

dibantu dengan menggunakan exhaust fan, dipasang 

pada ruangan yang sirkulasi udara alaminya dianggap 

kurang memadai. Jadi, pemasangan merupakan upaya 

mekanik untuk mengoptimalkan pergantian udara di 

ruangan. 

Exhaust fan berfungsi untuk 

menghisap udara di dalam ruang 

untuk dibuang ke luar, dan pada 

saat bersamaan menarik udara 

segar di luar ke dalam ruangan. 

Selain itu exhaust fan juga bisa 

mengatur volume udara yang akan disirkulasikan pada 

ruang. Supaya sehat setiap ruang butuh sirkulasi udara 

berbeda sesuai dengan fungsinya. 

 

 Sistem Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan digunakan untuk mencapai 

kenyamanan fisik yang diinginkan (20-21oC), diperlukan 

penghawaan buatan yang dapat menurunkan suhu udara 

rata-rata pada musim panas (29-31oC). Sistem 

penghawaan buatan menggunakan : 

Gambar 3.50: 
Exhaust Fan 
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- Wall Split Air Conditioner (AC Split) 

AC Split biasa digunakan pada 

ruang-ruang dengan pembagian 

ruang sangat jelas, seperti : 

Ruang Rapat, Ruang kelas, dll. 

AC Split bekerja secara per unit. 

- Air Conditioner (AC Central) 

AC Sentral digunakan untuk ruang-ruang dengan 

dimensi luas, seperti ruang-ruang yang tidak 

mempunyai sekat. AC Sentral adalah sistem AC di 

mana AC dikendalikan pada satu outdoor unit, 

kemudian didistribusikan pada unit-unit indoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.51: AC split  

 

Gambar 3.52 : Cara kerja AC Central dan AC 
Split 
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3.2.3. Studi Pemanfaatan Teknologi 

A. Solar Cell20 

Sebuah alat yang mengubah energi sinar matahari langsung ke 

listrik dengan efek photovoltaic. Untuk kepraktisan penggunaan 

energi surya yang dihasilkan, energi listrik dimasukkan ke 

dalam jaringan listrik menggunakan inverter (sistem 

photovoltaic grid-terhubung); dalam sistem yang berdiri sendiri, 

baterai digunakan untuk menyimpan energi 

cadangan/sementara. Efisiensi tertinggi pada silikon telah 

dicapai pada sel monocrystalline. Teknologi solar cell ini cocok 

sekali untuk menambah energi listrik yang dapat digunakan 

pada saat malam hari untuk menerangi kompleks museum 

batik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell 

Gambar 3.53 : Soalr pnael dan cara kerja solar panel 
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B. Rain Water Treatment21 

Cara kerja : Air hujan mengalir dari atap sampai filter. Partikel 

debu dan kotoran dipisahkan dari air. Air bersih disaring 

disimpan dalam tangki bawah tanah. Kemudian air hujan 

disimpan dengan air beroksigen. Air kaya oksigen ini mencegah 

/ mengurangi kondisi anaerobik yang terbentuk di tangki 

penyimpanan dan air tetap segar. Kemudian air dipompakan 

secara langsung ke titik penggunaan. Nantinya masing-masing 

bangunan pengelola dan fasilitas didalam kompleks ini akan 

menggunakan sistem rain harvesting guna menghemat dalam 

penggunaan kebutuhan air pada bangunan. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan 

3.3.1. Analisa Pemilihan Lokasi 

Pemilihan lokasi untuk proyek Sentra Industri Batik ini harus 

sesuai dengan beberapa kriteria pemilihan lokasi yang ditentukan. 

Berdasarkan perda no.5 tentang Rencana Tata Wilayah Kota 

Semarang  didapat Batas Wilayah Kota(BWK) yang dipergunakan 

untuk kegiatan industri, wisata, perdagangan dan jasa, yaitu BWK 

I – X. Pemilihan lokasi tidak hanya terbatas pada perda kota 

                                                             
21

 http://rainman.ie/index.php/how-it-works-2 

Gambar 3.54: Rainwater  treatment 
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Semarang tetapi juga fasilits yang mendukung disekitar lokasi 

tersebut. Alternatif pemilihan BWK didapatkan pada BWK I 

(Kecamatan Semarang Timur) dan BWKIII (Kecamatan Semarang 

Barat). 

Kriteria lokasi Senrra Industri Batik Warna Alam di Semarang: 

 Jauh dari kemacetan 

 Berada di lokasi Industri/perdagangan dan Jasa 

 Utilitas memadai (jaringan air bersih, jaringan air kotor, 

drainase, jaringan listrik, dll) 

 Pencapaian menuju lokasi mudah 

 

A. Alternatif Lokasi Pertama  BWK I (Kecamatan Semarang 

Timur) 

Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) I adalah : 

1) Permukiman; 

2) Perguruan Tinggi/ Pendidikan; 

3) Perdagangan dan Jasa; 

4) Perkantoran; 

5) Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman; 

6) Olahraga dan rekreasi 

Berdasarkan arahan RTRW Kota Semarang, dari segi georafis 

BWK I dibatasi oleh wilayah administrasi, yaitu: 

 Sebelah Utara     : Kecamatan Semarang Utara 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Candi dan Gajah Mungkur 

 Sebelah Barat     : Kecamatan Semarang Barat 

 Sebelah Timur     : Kecamatan Gayamsari 
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Wilayah perencanaan pada BWK I meliputi :   

- Kecamatan Semarang Tengah : 604, 997 ha; 

- Kecamatan Semarang Timur : 770, 255 ha; 

- Kecamatan Semarang Selatan : 848, 046 ha. 

Wilayah Perencanaan BWK I terdiri dari Kecamatan Semarang 

Tengah yang mencakup 15 Kelurahan, Kecamatan Semarang 

Timur yang mencakup 10 Kelurahan dan Kecamatan Semarang 

Selatan yang mencakup 10 Kelurahan dengan luas total 

2.223,298 ha, dengan rincian sebagai berikut : 

a. Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 604,997 ha, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) Kelurahan Miroto dengan luas 34,599 ha; 

2) Kelurahan Brumbungan dengan luas 30,883 ha; 

3) Kelurahan Jagalan dengan luas 27,009 ha; 

4) Kelurahan Kranggan dengan luas 25,250 ha; 

5) Kelurahan Gabahan dengan luas 20,325 ha; 

6) Kelurahan Kembangsari dengan luas 29,746 ha; 

7) Kelurahan Sekayu dengan luas 56,882 ha; 

8) Kelurahan Pandansari dengan luas 46,600 ha; 

9) Kelurahan Bangunharjo dengan luas wilayah 25,100 

ha; 

10) Kelurahan Kauman dengan luas wilayah 28,650 ha; 

11) Kelurahan Purwodinatan dengan luas wilayah 

49,200 ha; 

12) Kelurahan Karang Kidul dengan luas wilayah 83,444 

ha; 
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13) Kelurahan Pekunden dengan luas wilayah 79,990 

ha; 

14) Kelurahan Pindrikan Kidul dengan luas wilayah 

30,528 ha; 

15) Kelurahan Pindrikan Lor dengan luas wilayah 36,791 

ha. 

 

b. Kecamatan Semarang Timur dengan luas 770,255 ha 

dengan   rincian sebagai berikut : 

1) Kelurahan Kemijen dengan luas 140,900 ha; 

2) Kelurahan Rejomulyo dengan luas 58,447 ha; 

3) Kelurahan Mlatibaru dengan luas 73,059 ha; 

4) Kelurahan Kebonagung dengan luas 54,273 ha; 

5) Kelurahan Mlatiharjo dengan luas wilayah 64,711 ha; 

6) Kelurahan Bugangan dengan luas wilayah 67,841 

ha; 

7) Kelurahan Sarirejo dengan luas wilayah 66,797 ha; 

8) Kelurahan Rejosari dengan luas wilayah 99,152 ha; 

9) Kelurahan Karangturi dengan luas wilayah 53,229 

ha; 

10) Kelurahan Karang Tempel dengan luas wilayah 

91,846 ha. 

 

c. Kecamatan Semarang Selatan dengan luas 848,046 ha 

dengan rincian sebagai berikut : 

1) Kelurahan Bulustalan dengan luas 30,267 ha; 
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2) Kelurahan Barusari dengan luas 29,224 ha; 

3) Kelurahan Randusari dengan luas 66,950 ha; 

4) Kelurahan Mugassari dengan luas 140,928 ha; 

5) Kelurahan Pleburan dengan luas 69,145 ha; 

6) Kelurahan Wonodri dengan luas 86,125 ha; 

7) Kelurahan Peterongan dengan luas 54,375 ha; 

8) Kelurahan Lamper Lor dengan luas wilayah 97,065 

ha; 

9) Kelurahan Lamper Kidul dengan luas wilayah 77, 

750 ha; 

10) Kel. Lamper Tengah dengan luas wilayah 196,217 

ha. 

 

1) Studi tentang Kekuatan Alami 

a) Iklim  

BWK I berada di Semarang bagian Tengah. Semarang 

Bagian Tengah ini merupakan bagian yang sangat baik 

karena merupakan perpaduan dari dari daerah perbukitan 

yang tidak terlalu terjal dan daerah landai, suhu di daerah ini 

juga tidak terlau panas dibandingkan dengan daerah pesisir.  

b) Ekologi 

Semarang Bagian Tengah yang merupakan perpaduan 

daerah perbukitan dan daerah landai, vegetasi di daerah ini 

merupakan faktor yang mendukung terciptanya iklim yang 

relatif sejuk.  
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c) Lingkungan sekitar 

Lingkungan sekitar pada umumnya sebagai pusat 

pemerintahan kota Semarang, pusat perdagangan, 

pendidikan, permukiman, dan terdapat fasilitas-fasilitas 

umum, seperti hotel, rumah sakit, dsb.. 

 

2) Studi tentang Kekuatan Buatan  

a) Pranata dan regulasi 

Pranata dan regulasi dalam membangun di BWK I terdapat 

pada peraturan daerah kota Semarang. Pranata dan regulasi 

mencakup tentang KDB dan KLB. 

b) Fungsi kota 

Fungsi kota di BWK I antara lain sebagai pusat 

pemerintahan, sarana pendidikan/perguruan tinggi, 

permukiman, perdagangan dan jasa, dll.  

c) Hirarki kota 

Hirarki BWK I merupakan pusat kota Semarang, karena 

berada di Semarang bagian Tengah.  

 

3) Studi tentang Amenitas Alami 

a) View 

BWK I merupakan daerah yang berada di Semarang bagian 

tengah, Di daerah Semarang bagian tengah sendiri sangat 

banyak didominasi kawasan bisnis, pemerintahan dan 

sekolahan sehingga view yang ada kurang begitu menarik. 

Pada kompleks bangunan ini mencoba menciptakan olahan 
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ruang dalam kompleks bangunan sehingga menciptakan 

view yang menarik untuk dinikmati dari luar. 

b) Topografi 

Pada kawasan ini memiliki topografi yang datar. Adapun 

sebagian kecil yang memiliki kontur. 

c) Air 

Sistem drainase pada daerah ini apabiala tidak terjadi 

kerusakan akan lancar dan bekerja dengan baik, tetapi 

apabila sedikit hambatan atau kerusakan banjir sudah pasti 

akan datang. 

d) Bentang alam  

Bentang alamnya berupa kawasan perumahan, kawasan 

bisnis, kawasan sekolahan, kawasan pemerintahan dan 

sebagian besar sudah menjadi lahan beton dan aspal 

adapun lahan hijau merupakan sebuah taman kota atau 

taman kawasan. 

 

4) Studi tentang Amenitas Buatan 

a)  Jaringan Kawasan 

Jaringan kota yang meliputi jaringan utilitas, seperti : 

jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih dan 

drainase kota yang sudah ada dapat dimanfaatkan dengan 

baik untuk memenuhi kebutuhan aktivitas dari para 

pengguna; jaringan transportasi, seperti angkutan umum 

dapat mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat. 
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b)  Referensi Visual 

Kawasan BWK I ini merupakan kawasan pusat pada kota 

Semarang. Secara visual berupa kawasan pendidikan, 

perdagangan, jasa, dan permukiman. Sebagian besar 

bangunan disini memiliki pandangan visual yang sangat 

mendominasi daerah sekitarnya. 

c)  Citra Arsitektural 

Citra arsitektural pada bangunan yang berada di kawasan 

ini memberikan kesan tersendiri, dari bangunan 

pemerintahan, bangunan komersial, pendidikan, dan 

bangunan-bangunan perdagangan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.55 
Spesifikasi BWK I 

Sumber: PERDA No.10 Th.2004 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Wialayah I 



167 
 

B. Alternatif Lokasi Kedua  BWK III (Kecamaatan Semarang 

Barat) 

Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) III adalah: 

1) Transportasi; 

2) Pergudangan; 

3) Kawasan Rekreasi; 

4) Permukiman; 

5) Perdagangan dan jasa; 

6) Perkantoran; 

7) Industri (Bonded Zone Industri). 

Berdasarkan arahan RTRW Kota Semarang, dari segi georafis 

BWK I dibatasi oleh wilayah administrasi, yaitu: 

 Sebelah Utara     : Laut Jawa 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Tengah, Gajah 

Mungkur, Semarang Selatan dan Ngaliyan 

 Sebelah Barat     : Kecamatan Ngaliyan dan Tugu 

 Sebelah Timur     : Kecamatan Semarang Timur dan 

Genuk 

Wilayah perencanaan pada BWK III meliputi :   

- Kecamatan Semarang Utara : 1.135,275  ha; 

- Kecamatan Semarang Barat : 2.386,47 ha; 

Wilayah Perencanaan BWK III terdiri dari Kecamatan 

Semarang Utara yang mencakup 9 Kelurahan dan Kecamatan 

Semarang Barat yang mencakup 16 Kelurahan dengan luas 

total 3.521,748 ha, dengan rincian sebagai berikut : 
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a. Kecamatan Semarang Utara dengan luas 1.135,275 ha, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) Kelurahan Bandarharjo dengan luas 342,675 ha; 

2) Kelurahan Bulu Lor dengan luas 68,676 ha; 

3) Kelurahan Plomboka dengan luas 34,900 ha; 

4) Kelurahan Purwosari dengan luas 28,049 ha; 

5) Kelurahan Kuningandengan luas 41,150 ha; 

6) Kelurahan Panggung Lor dengan luas 123,470 ha; 

7) Kelurahan Panggung Kidul dengan luas 68,693 ha; 

8) Kelurahan Tanjung Mas dengan luas 323,782 ha; 

9) Kelurahan Dadapsari dengan luas 83,250 ha; 

b. Kecamatan Semarang Barat dengan luas 2.386,47 ha, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) Kelurahan Tambakharjo dengan luas 373,045 ha; 

2) Kelurahan Salaman Mloyo dengan luas 35,040 ha; 

3) Kelurahan Bongsari dengan luas 74,521 ha; 

4) Kelurahan Tawangsari dengan luas 209,211 ha; 

5) Kelurahan Tawangmas dengan luas 249,436 ha; 

6) Kelurahan Ngemplak Simongan dengan luas 84,370 

ha; 

7) Kelurahan Manyaran dengan luas 124,071 ha; 

8) Kelurahan Krapyak denga luas 220,427 ha; 

9) Kelurahan Kalibanteng Kulon dengan luas 329,080 

ha; 

10) Kelurahan Kalibanteng Kidul dengan luas 92,151 ha; 

11) Kelurahan Gisikdromo dengan luas 157,099 ha; 
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12) Kelurahan Bojong Salaman dengan luas 57,665 ha; 

13) Kelurahan Cabean dengan luas 67,684 ha; 

14) Kelurahan Karangayu dengan luas 66,108 ha; 

15) Kelurahan Krobokan dengan luas 87,149 ha; 

16) Kelurahan Kembangarum dengan luas 168,416 ha; 

 

1) Studi tentang Kekuatan Alami 

a) Iklim 

BWK III berada di Semarang bagian barat dan utara. 

Semarang bagian utara lebih cenderung memiliki iklim tropis 

lembab. Daerah di dominasi oleh daerah industri. Karena 

dekat dengan pelabuhan utama kota semarang dan juga 

bandara. Pada kawasan tersebut cukup terdapat vegetasi 

tapi dikarenakan jumlah pabrik lebih banyak sehingga masih 

tetap terasa panas dan gersang. 

b) Ekologi 

Aspek ekologi pada kawasan tersebut masih kurang karena 

masih jarangnya vegetasi atau pepohonan yang terdapat 

pada daerah tersebut. 

c) Geologi 

Keadaan tanah di BWK III datar dan stabil. Tetapi di 

beberapa titik sering terjadi rob terutama daerah pesisir laut 

Jawa yang setiap hari hampir rob 

d) Lingkungan Sekitar 
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Lingkungan sekitar merupakan daerah industri dan kawasan 

perumahan yang memiliki kepadatan cukup tinggi dan 

perkembangan yang cukup cepat. 

 

2) Studi Tentang Kekuatan Buatan 

a) Pranata dan regulasi 

Pranata dan regulasi dalam membangun di BWK III terdapat 

pada peraturan daerah kota Semarang. Pranata dan regulasi 

mencangkup tentang KDB dan KLB. 

- KDB : 60% 

- KLB : 3,0 maksimal 5 lantai 

- GSB : 32 meter 

b) Fungsi kota 

Fungsi kota di BWK III antara lain sebagai daerah 

permukiman, perdagangan, pendidikan dan rekreasi 

c) Hierarki kota 

Hirarki BWK III cukup jauh dari pusat kota Semarang, karena 

berada di Semarang bagian atas. Namun jaringan 

infrastruktur yang ada sudah memadahi. 

 

3) Studi Amenitas Alami  

a) View 

BWK III merupakan daerah yang sudah dipenuhi bangunan. 

Karena merupakan kawasan yang sudah berkembang.  
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b) Topografi 

Lokasi BWK III berada di Semarang Barat dan Utara  dan 

meiliki kontur yang relatif datar 

c) Air 

Area ini memiliki tingkat resapan yang cukup rendah karena 

didominasi dengan area perkerasan, baik untuk jalan mobil 

maupun trotoar 

d) Bentang alam  

Didominasi oleh area yang sudah terbangun 

 

4) Studi Amenitas buatan 

a) Jaringan Kawasan 

Jaringan kota yang meliputi jaringan utilitas, seperti : 

jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih dan 

drainase kota yang sudah ada dapat dimanfaatkan dengan 

baik untuk memenuhi kebutuhan aktivitas dari para 

pengguna; jaringan transportasi, seperti angkutan umum 

dapat mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat. 

b) Referensi Visual 

Kawasan BWK III ini sebagian besar berupa kawasan 

pendidikan, perdagangan, jasa, dan permukiman. Sebagian 

besar bangunan disini memiliki pandangan visual yang 

sangat mendominasi daerah sekitarnya. 

c) Citra Arsitektural 
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Citra arsitektural pada bangunan yang berada di kawasan 

pendidikan sehingga cukup cocok untuk didirikan museum 

batik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Lokasi 

No Kriteria Bobot 
BWK I BWK III 

Nilai Total Nilai Total 

1 Jauh dari kemacetan 30 2 60 3 90 

2 
Pencapaian menuju lokasi 

yang mudah 
20 3 60 2 40 

3 Jaringan infrastruktur 30 3 90 3 90 

4 
Sarana dan prasarana 

penunjang 
20 3 60 2 40 

Total  270  260 

Keterangan tabel : 

1 = Kurang memenuhi 

2 = Cukup memenuhi 

3 = Sangat memenuhi 

 

Berdasarkan tabel penilaian lokasi maka lokasi yang memenuhi kriteria dan juga 

memiliki nilai terbesar yaitu di BWK I. 

Gambar 3.56 
Spesifikasi BWK III 

Sumber: PERDA No.10 Th.2004 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Wialayah III 

Tabel 3.20: Tabel Penilaian Lokasi 
 

 



173 
 

3.3.2. Analisa Pemilihan Tapak 

a. Studi Tuntutan dan Parameter Tapak : 

 Pencapaian 

Aksesbilitas memadai sehingga memudahkan akses dari 

segala arah menuju ke kompleks bangunan serta dapat 

diakses oleh kendaraan pribadi dan kendaraan umum 

 Faktor lingkungan 

Lingkungan yang menunjang aktivitas produksi, seperti 

adanya pasar, warug, tempat ibadah, dan lain – lain. 

 Faktor pengembangan 

Loaksi sekitar tapak masih banyak yang cukup kosong dan 

luas sehingga memudahkan bagi kemungkinan 

pengembangan industri 

 Topografi 

Sebaiknya topografi tapak relatif datar, sehingga 

memudahkan transportasi angkutan dan proses produksi 

 Lingkungan/kawasan 

Berada di kawasan yang relatif dekat dengan pusat kota 

sehingga mendapat pengaruh dari keramaian kota yang 

dapat mendukung kegiatan komersial 

 

b. Studi Pemilihan Tapak 

Dari lokasi yang telah terpilih, yaitu BWK I terdapat 3 

kecamatan yaitu Semarang Tengah, Semarang Selatan, dan 

Semarang Timur. Dari kedua kecamatan tersebut yang paling 
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sesuai dengan kriteria pemilihan lokasi tapak adalah 

kecamatan Semarang Timur, yang terdiri dari 10 Kelurahan. 

Kelurahan yang ada pada Kecamatan Semarang Timur adalah 

sebagai berikut : 

1) Kelurahan Kemijen    

2) Kelurahan Rejomulyo   

3) Kelurahan Mlatibaru   

4) Kelurahan Kebonagung  

5) Kelurahan Mlatiharjo   

6) Kelurahan Bugangan   

7) Kelurahan Sarirejo  .  

8) Kelurahan Rejosari   

9) Kelurahan Karangturi  

10) Kelurahan Karang Tempel  

 

Terdapat beberapa kriteria dalam pemilihan lokasi mengingat 

fungsi bangunan yang dirancang merupakan bangunan industri 

sekaligus bangunan komersial yang bersifat publik. Berikut ini 

tabel kriteria pemilihan lokasi tapak : 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kriteria Lokasi tapak

Berada di kawasan komersial, perdagangan 

dan jasa

Berada di dekat jalan besar

Dapat diakses dari seluruh penjuru kota, baik 

angkutan umum maupun pribadi

lalu lintas tidak terlalu padat

Lingkungan sekitar merupakan fungsi - 

fungsi yang dapat saling mendukung dengan 

bangunan yang akan direncanakan maupun 

bangunan eksisting

Dekat dengan fasilitas umum

Terdapat sarana dan prasarana yang 

memadai yaitu :

Saluran air (kota)

Instalasi listrik

Pedestrian

Instalasi telepon

Saluran air (kota)

Tanah milik pemerintah atau pribadi. Nilai 

lahan cukup tingi untuk wilayah komersil.

berada pada wilayah dengan tata guna lahan 

untuk kegiatan industri, perdagangan dan 

jasa

Sarana dan Prasarana4

Peraturan5

1
Tinjauan terhadap 

struktur kota

2 Pencapaian

Area pelayanan3
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1. Alternatif 1  jalan Pattimura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kriteria Lokasi tapak

Berada di kawasan komersial, perdagangan 

dan jasa

Berada di dekat jalan besar

Dapat diakses dari seluruh penjuru kota, baik 

angkutan umum maupun pribadi

lalu lintas tidak terlalu padat

Lingkungan sekitar merupakan fungsi - 

fungsi yang dapat saling mendukung dengan 

bangunan yang akan direncanakan maupun 

bangunan eksisting

Dekat dengan fasilitas umum

Terdapat sarana dan prasarana yang 

memadai yaitu :

Saluran air (kota)

Instalasi listrik

Pedestrian

Instalasi telepon

Saluran air (kota)

Tanah milik pemerintah atau pribadi. Nilai 

lahan cukup tingi untuk wilayah komersil.

berada pada wilayah dengan tata guna lahan 

untuk kegiatan industri, perdagangan dan 

jasa

Sarana dan Prasarana4

Peraturan5

1
Tinjauan terhadap 

struktur kota

2 Pencapaian

Area pelayanan3

Tabel 3.21: Tabel Kriteria Pemilihan Tapak 
 

 

Gambar 3.57: Peta lokasi tapak Alternatif 1 
Sumber : http://maps.google.co.id/  

 

 

http://maps.google.co.id/
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Lokasi terletak di Jalan M.T Haryono, kecamatan 

Semarang Timur. Merupakan kawasan dan sentral bisnis 

di Kota Semarang. Jarak cukup dekat dengan pusat kota. 

Terletak di jalan penghubung kea rah kota Demak – 

Surabaya. Selain itu lokasi juga sangat dekat dengan 

kampung batik Semarang. Karena lokasi yang cukup 

dekat kampung batik menjadi salah satu kelebihan dalam 

tapak ini. Karena diharapkan dengan adanya sentra 

Industri Batik Warna Alam di Kota Semarang ini mampu 

mengangkat citra kampung batik Semarang. Fungsi awal 

site adalah sekolahan SMP yang sudah lama tidak 

dipakai dan terbengkalai begitu saja. Sekarang tanah 

tersebut dimiliki oleh Bank BPD Jateng. 

Batas – batas site : 

Utara  : Jalan Pattimura, Bank BRI, Kampung Batik 

Timur  : Ruko 3 lantai, Jln Dr. Cipto  

Selatan : Jln. Kampung Utri, Pemukiman warga 

Barat  : Jalan MT. Haryono 

Potensi site : 

 Arus kendaraan 2 arah (jln Pattimura) 

 Akses jalan lebar 

 Jaringan listrik, telepon dan air bersih memadai 

 Berada di kawasan perdagangan dan jasa 

 Jalan utama baik 

 Dekat dengan wisata kampung batik 
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Kendala site : 

 Memiliki lalu lintas yang cukup padat pada jam tertentu 

 Daerah potensi banjir/rob 

 

2. Alternatif 2  jalan Dr. Cipto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi teretak di jalan Dr. Cipto, kecamatan 

Semarang  Timur. Terletak cukup dekat dengan 

pusat kota. Arus lalu lintas tidak begitu padat 

Gambar 3.58: Peta lokasi tapak Alternatif 2 
Sumber : http://maps.google.co.id/  

 

 

http://maps.google.co.id/
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karena memiliki jalan utama yang lebar dan 

hanya di lalui oleh satu arus kendaraan dari jalan 

Pattimura atau jalan Widoharjo. Fungsi awal site 

merupakan bangunan yang berfungsi sebagai 

mall yaitu Semarang Expo Center yang saat ini 

kosong dan mulai terbengkalai tidak digunakan. 

Salah satu kelebihan pada site ini adalah tidak 

cukup jauh dengan kampung batik dan 

bersebalahan dengan gedung kesenian yaitu 

Sobokarti. 

Batas – batas site : 

Utara  : Gedung kesenian Sobokarti 

Timur  : Jalan Dr. Cipto 

Selatan : Bangunan Komersial 

Barat  : Pemukiman warga 

Potensi Site : 

 Jalan utama lebar 

 Jaringan listrik, telepon, dan air bersih memadai 

 Berada di kawasan perdagangan dan jasa 

Kendala site : 

 Arus kendaraan satu arah 

 Vegetasi kurang 
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Penilaian Lokasi Tapak 

No Kriteria Bobot 

Jl. Ahmad Yani Jl. Dr. Sutomo 

Nilai Total Nilai Total 

1 Jauh dari kemacetan 30 2 60 3 90 

2 
Pencapaian menuju lokasi 
yang mudah 

20 3 60 2 40 

3 Jaringan infrastruktur 30 3 90 3 90 

4 
Sarana dan prasarana 
penunjang 

20 3 60 3 60 

5 
Berada di area 
perdagangan dan jasa 20 3 60 2 40 

Total  330  320 

Keterangan tabel : 
1 = Kurang memenuhi 

2 = Cukup memenuhi 

3 = Sangat memenuhi 
 
 

Berdasarkan tabel penilaian lokasi tapak maka tapak yang memenuhi kriteria dan 

juga memiliki nilai terbesar yaitu di Jl. MT. Haryono, Kecamatan Semarang Timur. 

 

 

 

 

Tabel  3.22. Tabel Penilaian Lokasi Tapak 
 

 




