BAB IV
PROGRAM ARSITEKTUR

IV. Program Arsitektur
4.1. Konsep Program
4.1.1.

Aspek Citra Arsitektural
 Citra bangunan yang ingin ditampilkan adalah kesan bangunan
yang akrab dengan lingkungan dan alam. Dimana manusia di
dalamnya seakan berinteraksi dengan alam.
 Kompleks bangunan ini harus memiliki ciri khas, mudah dikenali
dan bahakan menjadi sebuah landmark batik di kota Semarang.
 Fasad

bangunan

tidak

mengesampingkan

nilai

budaya.

Mengingat kompleks bangunan ini adalah bangunan industri
batik yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi .
4.1.2.

Aspek Performance Arsitektural
 Kompleks bangunan industri batik warna alam ini harus
memiliki nilai budaya yang tinggi tanpa mengesampingkan
kekohan struktur bangunan.
 Bangunan
kenyamanan

utama
dan

dan

faslitas

keamanan

penunjang

kepada

memberikan

pengguna

dengan

mengedepankan faktor – faktor keamanan dan keselamatan
bangunan.
4.1.3.

Aspek Fungsi
 Sebagai wadah untuk memproduksi batik warna alam skala
menengah

yang

mampu

mencukupi

kebutuhan

warga

Semarang dan sekitarnya.
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 Memberikan fasilitas untuk pelatihan membuata batik kepada
masyarakat Semarang yang ingin mempelajari batik, sebagai
kegiatan pendukung dalam kompleks bangunan.
 Memberikan kesempatan/peluang kerja bagi para pengrajin
batik di Semarang.
4.1.4.

Aspek Teknologi
Penggunaan
sehingga

teknologi

mampu

yang

menjadi

mendukung
bangunan

kinerja

yang

bangunan

mandiri dalam

penyediaan energi dan pengolahan limbah.
4.1.5.

Aspek Ramah Lingkungan
 Tidak melakukan pembuangan limbah secara berlebihan dan
massal. Limbah yang masih dapat diperoleh sebaiknya
dimanfaatkan

secara

maksimal,

sehingga

masih

dapat

digunakan kembali (recycle). Proses pembuangan limbah cair
dan padat memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga dapat
menjaga kelestarian lingkungan.
 Pemanfaatan air hujan dengan teknologi filter untuk diproses
menjadi air bersig yang dapat digunakan sebagai salah satu
alternatif untuk kegiatan dan penyiraman tanaman yang ada
pada tapak
 Memaksimalakan penerangan alami pada siang hari ke dalam
banguanan menggunakan terang langit dan cahaya matahari.
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4.2. Tujuan

Perancangan,

Faktor

Penentu

Perancangan,

Faktor

Persyaratan Perancangan
4.2.1.

Tujuan Perancangan (design objective)
 Tujuan Terhadap Kota
o Memberikan

peluang

bagi

masyarakat

yang

ingin

mempelajari batik dan membuat bati warna alam.
o Membantu masyarakat terutama generasi muda untuk terus
melestarikan kebudayaan.
o Membantu pemerintah setempat untuk membuka lapangan
pekerjaan.
o Memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar dengan
cara memberikan pelatihan keterampilan membatik yang
akan berguna di masa mendatang.
o Meningkatkan kualitas batik Semarangan yang mulai redup.
 Tujuan Terhadap Arsitektur
o Menjadi pelopor bangunan industri yang tidakk menimbulkan
masalah lingkungan dan membutuhkan energy sedikit
mungkin .
 Tujuan Terhadap Lingkungan Sekitar
o Menciptakan

kawasan

penghijauan

diantara

kawasan

pembangunan sebagai paru – paru hijau.

4.2.2.

Faktor Penentu Perancangan
Berikut ini adalah faktor – faktor yang menjadi penentu rancangan
dan desain dari Sentra Industri Batik Warna Alam adalah:
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A. Pelaku
Pelaku adalah pengguna bangunan secara keseluruhan yang
kegiatan nya difasilitasi dan didukung oleh ruang – ruang dan
fungsi bangunan yang ada di Sentra Industri Batik Warna Alam.
B. Aktivitas
Jenis dan pola kegiatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga
menciptakan fungsi – fungsi bangunan.
C. Fasilitas
Ruang – ruang serta bangunan yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan pelaku.
D. Lokasi tapak
Lokasi tapak menentukan orientasi bangunan.
E. Konsep Desain
Konsep desain membuat bangunan menjadi lebih menarik,
tidak hanya terikat pada fungsi dan kekuatan bangunan.

4.2.3.

Faktor Persyaratan Perancangan
A. Persyaratan Arsitektur
 Sesuai dengan fungsinya sebagai industri batik warna alam,
bangunan ini harus didesain dengan memiliki kanyamanan
yang baik bagi pengguna bangunan didalamnya.
 Penataan sirkulasi outdoor yang jelas untuk kendaraan dan
nyaman untuk pejalan kaki.
 Penyusunan ruang dan sirkulasi bangunan dipikirkan dengan
baik agar proses produksi dan distribusi barang berjalan
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lancar dan tidak mengganggu kinerja karyawan dan
kenyaman pengunjung.
B. Persyaratan Bangunan
 Penggunaan struktur disesuaikan dengan kondisi lingkungan
sekitar.
 Memperhatikan sirkulasi antara bangunan penunjang dan
bangunan utama dengan pemberian sign direction supaya
mudah dicapai.
 Setiap ruang harus mempunyai keamanan dan kenyaman
yang baik bagi para pengguna bangunan.
 Fasilitas yang digunakan dapat menunjang kebutuhan para
pelaku
 Bangunan harus dapat menunjukkan identitas fungsi yang
ada sehingga dapat dikenali oleh masyarakat luar.
C. Persyaratan Konteks Lingkungan
 Bangunan harus sesuai dengan tata guna lahan di BWK I
 Desain landscape didesain dengan mengikuti tatah lahan
yang ada di lingkungan sekitar supaya tidak menimbulkan
kesan yang terlalu berlebihan
 Infrastruktur jalan memadai sehingga mendukung akses
kedalam bangunan.
 Lokasi dekat dengan fasilitas umum.
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4.3. Program Arsitektur
4.3.1.

Program Kegiatan dan Fasilitas
a. Program Ruang
Kebutuhan ruang indoor

Bangunan Utama

Bangunan Penunjang

Bangunan Pengelola

Service

Hall/lobby
Ruang Receptionist
Produksi Batik
R.Membatik
R.Memotong kain
R.Mencuci
R.Pewarnaan
R.Melorod
R.Merebus kain
R.Menyortir
R.Menjahit
R.Pengeringan
R.Mengepak
R.Quality Control
Pemasaran/showroom
R.Display
R.Fitting
Kasir
Gudang
Gudang kain
Gudang bahan
Gudang alat
Gudang warna/obat
Gudang bahan bakar
Gudang penyimpanan
Gudang batik 1/2 jadi

R. Seminar
R. Workshop
R. Pameran/gallery
Cafetaria
Perpustakaan
R. Souvenir
Lavatory
Pantry
Gudang
Pelatihan Membatik
R.Receptionist
R.kelas
Loker
Gudang alat&bahan

R. Rapat Kecil&Besar
R. Arsip
Area istirahat - makan
Lavatory
Pantry
Kelompok Direksi
R. Tamu
R. Rapat
R. Direktur Utama
R. Dewan komisaris
Kelompok Aministrasi
R. General Manager
R. Manager Admin.
R. Manager Logistik
R. Manager Pemasaran
Kelompok Produksi
R. General Manager
R. Manager Produksi
R. Bag. Quality Control
R. Pembinaan&pelatihan
Kelompok Umum
R. GM Umum
R. Manager Umum
R. Bag.Transportasi
R. Bag.Maintenance
R. Bag.Inventarisasi

Pos Jaga
Janitor
Pantry
Loker
Mushola
Lavatory
Kantin
Gudang
R.Tunggu/istirahat
R. Arsip
R. CCTV
R. Genset
R. MEE
R. pengelolaan limbah

Tabel 4.1 :
Kebutuhan ruang indoor

Kebutuhan ruang outdoor

Tabel 4.2 :
Kebutuhan ruang outdoor

Fasilitas Ruang Outdoor
Ruang terbuka hijau
Pendopo/gazebo
Pedestrian urban
Taman dan kolam
Area Parkir
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b. Besaran Ruang
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jenis Bangunan

Luas (m)

Produksi
Pengelola
Perpustakaan
Pergudangan
Showroom
Kafetaria
Ruang MEE
ATM Center
Souvenir
Pelatihan Batik

1,021.4
278.25
264.42
49.41
120.89
600.74
11.51
5.35
18.31
347.45
2,717.730

TOTAL

Tabel 4.3 :
Besaran keseluruhan bangunan indoor

Jenis transportasi

Standart (m)

Jumlah

Sirkulasi

Luas

Mobil
Motor
Sepeda
Bus Pariwisata
Truck

5x3
2,25x1
1,7x0,8
12x5
6,54x2,37
Jumlah
Sirkulasi 10%

87
265
19
2
3

100%
75%
50%
200%
300%

2.610
1.041,45
29,07
240
186
4.106,52
410,652

TOTAL LUAS

4.517,17

Tabel 4.4 :
Besaran keseluruhan area outdoor

Analisa Kebutuhan Luas Lahan berdasarkan :
Rencana Detail Tata Ruang Kota

(RDTRK) Bwk I Semarang

Kecamatan Semarang Timur
Regulasi :
KDB = 60 % , KLB = 1,2 maksimal 3,00 lantai
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Luas Lahan yang dibutuhkan :
Luas Total Bangunan Indoor = 3.244,58 = 2.703,82m2
KLB
1,2
= 2.704 m2
Luas Lantai Dasar :
KDB x Luas Lahan yang dibutuhkan = 60% x 2.704 m2
= 1.622 m2
Luas Open space :
Luas Lahan - Luas Lantai Dasar = (2.704 – 1.622) m2
= 1.082 m2
Luas Total Lahan Keseluruhan Yang Dibutuhkan
Luas total lahan yang dibutuhkan
= Luas Lantai Dasar + Luas area outdoor + Luas Open Space
= 1.622 m2 + 3.500 m2 + 1.082 m2
= 6.204 m2

c. Pola Ruang
Struktur pola radial memungkinkan diterapkan
pada kompleks bangunan sentra industri batik
warna

alam.

memungkinkan

Karena

pada

pola

pengelompokkan

radial
fungsi

Gambar 4.1 :
Organisasi Radial

bangunan tanpa memotong fungsi penunjang yang ada. Dalam
kasus proyek ini pusat dari kompleks ini adalah gallery/showroom.
Dan untuk pola ruang industri batik
menggunakan
karena

antar

pola

ruang

ruangnya

linier,
memiliki

keterkaitan. Penggunaan pola linier
Gambar 4.2:
Organisasi Linier
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juga berdasarkan proses pembuatan batik warna alam yang
bertahap dan dilakukan secara berulang - ulang.

4.3.2.

Program Sistem Struktur dan Bahan Bangunan
A. Sistem Struktur
Struktur bawah (Sub structure)
Pondasi yang akan di gunakan untuk bangunan Sentra Industri
Batik Warna Alam adalah Foot Plat. Penerapan pondasi ini
tepat untuk Sentra Industri Batik Warna Alam dengan
pertimbangan :
Lebih Murah
Galian Tanah Lebih Sedikit
Untuk

bangunan

pengguanaan

pondasi

bertingkat
ini

lebih

handal daripada batu belah.
Gambar 4.3:
Pondasi Foot Plat

Struktur Tengah (middle structure)
Bangunan pengelola dan tempat produksi menggunakan
struktur rigid frame/beton bertulang dan plat lantai beton
bertulang dengan pertimbangan:
Tahan lama dan tahan air
Tidak tembus angin dan pengantar panas kecil
Mampu menangkal pertukaran suhu dan tahan terhadap
kebakaran
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Struktur Atas (upper structure)
Penggunaan konstruksi atap baja ringan dan roof garden untuk
bangunan industri mengingat iklim di Indonesia adalah tropis
kering. Dengan menggunakan atap roof garden diharapkan
mampu memperbaiki kualitas udara, mereduksi temperatur
udara, dan mengurangi radiasi matahari.
Dan untuk bangunan yang kecil atau penunjang menggunakan
konstruksi atap kayu. Karena konsep bangunan mengusung
konsep arsitektur ekologis.

B. Bahan Bangunan
Material penutup lantai
- Keramik

digunakan

untuk

bangunan

industri,

kantor

pengelola, hall penerimaan,dll yang membutuhkan ruang
gerak yang cukup besar selain itu keramik perawatannya
mudah.
- Kayu digunakan untuk ruang khusus yang membutuhkan
kesan tradisional (misalnya showroom).
- Glazed digunakan pada lantai kamar mandi, toilet, dan
industry (missal ruang cuci,jemur,dan pembuatan ekstrak
warna). Lantai glazed memiliki tekstur kasar sehingga tidak
berbahaya bila dalam keadaan basah.
- Grass block digunakan pada area parker sehingga air dapat
meresap kedalam tanah dan tidak menggangu aktivitas
kendaraan bermotor.
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- Batu Alam sifatnya yang mudah menyerap air cocok
digunakan untuk ruangannya yang sifatnya basah seperti
ruang cuci, pewarnaan, dan penjemuran. Batu alam juga
memiliki estetika yang bagus.

Material dinding
- Batu bata digunakan untuk seluruh pelingkup bangunan
karena sifatnya yang kuat, stabil, tahan lama, dan tahan api.
Serta apabila bangunan tersebut dibongkar dinding batu bata
masih dapat digunakan kembali (recycle:prinsip arsitektur
ekologis).
- Batu alam digunakan sebagai estetika
- Keramik digunakan pada ruang yang sifatnya basah dengan
tujuan agar tembok tidak menyerap air. Biasa digunakan
pada kamar mandi dan untuk bangunan industri digunakan
pada area cuci, pewarnaan, dan jemur

Material penutup atap
Material penutup atap menggunakan genteng yang terbuat dari
tanah liat dengan pertimbangan pemasangan yang mudah,
material mudah di dapat, harga terjangkau dan apabila
bangunan di bongkar genteng tanah liat dapat digunakan
kembali (recycle:prinsip arsitektur ekologis).
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4.3.3.

Program Sistem Utilitas
A. Tujuan Pelayanan dan Sanitasi
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

Diagram 4.1: Down feed system

 Sistem up feed distribution

Diagram 4.2 : Up feed system

Jaringan air kotor
Air kotor pada bangunan ini dibagi menjadi 2 :
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-

Jaringan limbah cair : KM/WC dan dapur

Diagram 4.3: system jaringan Limbah cair

-

Jaringan limbah padat : WC (kotoran padat)

Diagram 4.4 : system jaringan Limbah Padat

System 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 dibuang di TPS kemudian
diangkut oleh petugas sampah kota menggunakan truk DPU
menuju ke TPA.

Diagram 4.5 : Sistem pembuangan sampah
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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.

Diagram 4.6 : Sistem energi listrik

Sistem air hujan
Air hujan yang jatuh pada 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.

Roof tankair hujan
Hujan

drainase

Bak Air

sprinkle

Keran taman

Diagram 4.7 : Aliran air hujan

Sistem ini menggunakan gravitasi untuk menyebarkan aliran
air. Air hujan yang berlebih akan dialirkan pad drainase kota.

Sistem pengelolaan Limbah Produksi
Limbah produksi batik dapat ditangani dengan cara sebagai
berikut :
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a. Limbah Padat
Sisa penglorodan, berupa malam/lilin yang dapat digunakan
kembali dengan cara dibekukan dalam suatu bak dengan
lama 24 jam. Malam atau lilin sisa produksi tersebut
digunakan untuk pembuatan batik dengan kualitas lebih
rendah.
b. Gas/uap
Limbah berupa gas atau uap pada proses peroduksi batik
berasal dari proses perebusan atau penglorodan dibuang
melalui cooker hood,diletakkan diatasnya.
c. Cair
Limbah cair sisa produksi sifatnya tidak merusak lingkungan
karena proses pewarnaannya menggunakan hasil ekstrasi
dari tumbuh – tumbuhan. Adapun limbah cair hasil produksi
dapat ditangani dengan cara sebagai berikut :
- Dibuang langsung menuju saluran kota
- Digunakan sebagai penyubur tanah karena sifatnya
mudah diurai oleh pengurai

B. Sistem sirkulasi dan komunikasi
Sistem transportasi vertical
Sarana pencapaian sirkulasi yang menghubungkan tiap lantai
pada banguna Industri Batik Warna Alam dan kantor pengelola
menggunakan tangga mengingat ketinggian bangunan 1-3
lantai.
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Sistem komunikasi
Sistem komunikasi menggunakan service dari TELKOM.
Telepon

HT

Ditempatkan sebagai

Ditempatkan :

penghubung :

Pada beberapa area sirkulasi

Telepon pararel antar ruangruang

di dalam bangunan

Telepon seri yang di fungsikan
komunikasi

di

suatu waktu jaringan telepon
tidak dapat digunakan).

(pengelola, staff, security).

untuk

(untuk komunikasi alternatif jika

luar

Kebutuhan
petugas

komunikasi
keamanan,

untuk
agar

komunikasi lebih efisien

bangunan.

C. Sistem perlindungan dan keamanan bangunan
Sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran
- Smoke detector tersebar di area public, produksi dan
pengelola. Untuk area public (café) yang merupakan smoking
area menggunkan pendeteksi asap photoelectri /optical dan
pendeteksi panas yang mendeteksi peningkatan suhu secera
seketika.
- Sprinkle tersebar diseluruh ruangan dan bekerja secara
otomatis apabila alarm kebakaran berbunyi.
- Hydrant diletakkan di dekat koridor tahan api dan untuk
tabungnya diletakkan di sudut – sudut bangunan yang sering
dilewati (biasanya diletakkan di dekat pintu masuk atau
keluar,

sekaligus selang

hydrantnya

sendiri

fungsinya

sebagai penuntun jalan apabila ruangan sudah berasap tebal
dan tidak terlihat).
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- Tabung pemadam kebakaran (APAR) tersebar diseluruh
ruangan di setiap titik ruangan.
- Alarm kebakaran tersebar di beberapa titik ruang yang
dimana ruangan tersebut banyak penghuninya..

Sistem penangkal petir
Prinsip dasar dari system penangkal petir adalah menyediakar
jalur menerus dari logam yang menyalurkan petir ke tanah
pada saat terjadi sambaran petir pada bangunan
Menurut Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP)
unutk bangunan di Indonesia, instalasi penangkal petir adalah
instalasi suatu system dengan komponen – komponen,
peralatan – peralatan yang secara keseluruhan yang berfungsi
untuk menangkap petir dan menyalurkan ke tanah. System
tersbut dipasang sedemikian rupa sehingga semua bagian dari
bangunan

beserta

isinya,

atau

benda

–

benda

yang

dilindunginya terhindar dari sambaran petir, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Instalasi system tersebut
dikelompokkan menjadi bagian penghantar diatas tanah dan
penghantar di dalam tanah.
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merencanakan
system penangkal petir, meliputi :
-

Keamanan secara teknis

-

Penampang hantaran ke tanah

-

Ketahan mekanis

-

Ketahanan terhadap korosi

196

-

Bentuk dan ukuran bangunan yang dilindungi

Sistem penanganan bangunan terhadap tindak criminal
- Satpam yang menjaga proyek ini dibagi menjadi 3 shift yaitu
pagi – siang – malam.
- Camera CCTV system elektrikal, camera CCTV (close circuit
television)

ditempatkan

pada

area

tertentu

yang

membutuhkan pengawasan ketat dan dialam operasionalnya
dapat dilihat dari ruang control keamanan. Dan komunikasi
ini juga membantu proses keamanan baik di dalam maupun
diluar bangunan.

D. Sistem kenyamanan bangunan
System Pencahayaan
- Pencahayaan alami memaksimalkan pencahayaan alami
dapat melalui bukaan – bukaan pada dinding yang lebar
dengan menggunakan material kaca sehingga pada siang
hari dapat memaksimalkan terang langit masuk kedalam
ruangan
- Pencahayaan buatan meminimalkan pencahayaan buatan
dengan cara menempatkan titik – titik lampu pada ruang
yang kurang/tidak cukup mendapatkan sinar matahari. Selain
itu pencahayaan buatan juga mendukung aktivitas didalam
bangunan,

seperti

menggunakan

lampu

sorot

(decorative/accent lighting) pada area gallery untuk member
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kesan menonjol pada barang yang dijual dan lebih berperan
dalam segi estetika.

Sistem Pengahawaan
- Penghawaan alami system penghawaan yang digunakan
yaitu

cross

ventilation.

Dapat

juga

dibantu

dengan

menggunakan roster untuk memasukkan angi ke dalam
bangunan, tetapi penggunaan roster harus sesuai dengan
orientasi bangunan dan arah angin yang berada di dalam
tapak. Untuk roster sendiri memiliki kekurangan yaitu
memungkinkan resiko masuknya debu dan kebisingan dari
luar.
- Penghawaan buatan penggunaan penghawaan buatan area
public dibutuhkan untuk menjaga kenyaman suhu di dalam
ruangan. Untuk penghawaan buatan menggunakan AC dan
exhaust fan. Penggunaan AC pada ruangan tertentu untuk
memenuhi standar kualitas udara dan pada ruangan yang
terdapat alat – alat elektronik (konsep PTSB VI) dan 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
bias mengatur volume udara yang akan disirkulasikan
(konsep PTSB VI)
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4.3.4.

Program Lokasi dan Tapak

Gambar 4.4 : Peta lokasi tapak
Sumber : http://maps.google.co.id/

Lokasi tapak berada di BWK I, Kecamatan Semarang Timur.
Lokasi tapak berada di jalan MT. Haryono yang merupakan
kawasan perdagangan dan jasa. Fungsi awal site adalah
sekolahan

namun

sudah

lama

tidak

dipakai

kemudian

terbengkalai. Arus lalu lintas cukup padat pada jam – jam tertentu.
Batas Tapak :
- Utara

:Jalan Pattimura, Bank BRI

- Timur

:Ruko 3 lantai, Jln. Dr. Cipto

- Selatan

: Jalan kampung Utri, Pemukiman warga

- Barat

: Jalan MT. Haryono

Kondisi Tapak :
- Arus kendaraan jalan MT. Haryono satu arah material aspal,
sedangkan di Jalan Pattimura 2 arah material paving
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- Akses jalan memiliki lebar 12 m untuk jalan MT Haryono
- Jaringan listrik, telepon, dan air bersih memadai
- Tingkat kebisingan cukup tinggi berasal dari kendaraan
- Jalan utama baik dan halus (jalan MT Haryono)

ANALISA S.W.O.T :
Strenght (S) / Kekuatan
- Topografi relative datar sehingga memudahkan sirkulasi di
dalam tapak
- Iklim mikro cukup baik karena sudah terdapat beberapa
vegetasi baik di dalam maupun diluar tapak
- Jalan Utama MT Haryono luas dan halus
- Jaringan utilitas memadai
Weakness (W) / Kelemahan
- Berada di daerah rawan banjir dan rob
- Jalan Pattimura dan bundaran Bubakan jelek
- Sisi utara site banyak terdapat PKL sepatu
Opprtunities (O) / Peluang
- Dekat dengan pusat wisata Kota Lama, gereja Blenduk,
gedung kesenian Sobokarti dan Masjid Agung Jawa Tengah
- Dekat dengan Kampung Batik dan diharapkan dengan
adanya bangunan baru Sentra Industri Batik Warna Alam
mampu mengangkat citra atau daya tarik masyarakat ke
kampung batik.
- Aksesibilitas mudah dicapai dari berbagai arah.
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- Dekat dengan beberapa fasilitas pendidikan, sehingga
berpeluang menarik minat pelajar.
Threats (T) / Ancaman
- Kemungkinan

meningkatkan

kepadatan

lalu

lintas

di

sekitaran bundaran bubakan dan sekitarnya.

Gambar 4.5 : Area Sekitar tapak
Sumber : doc. pribadi
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Gambar 4.6 : Kondisi tapak
Sumber : doc. pribadi

Kekuatan Alami
a. Iklim
Iklim didaerah sekitar tapak dominan mengikuti iklim kota karena lingkungan
minim penghijauan, sehingga tidak terjadi iklim mikro. Curah hujan berkisar
berkisar antara 40-300 mm per-bulan, dengan jumlah hari hujan 120 hari.
Keadaan suhu rata-rata dari tahun – ketahun berkisar antara 17º - 35º C.
b. Vegetasi
Vegetasi pada tapak dominan rumput liar setinggi ± 50cm, pohon pisang
setinggi ± 2 m dan beberapa pohon Angsana dengan diameter tajuk ± 3m
dan tinggi ± 4 m. Letak pohon tidak beraturan di dalam tapak.
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Gambar 4.7 : Vegetasi di dalam tapak
Sumber : Doc. Pribadi

c. Lingkungan setempat
Lingkungan

di

sekitar

tapak

merupakan

permukiman, dan area pendidikan.

area

perdagangan,

area

Di dekat tapak terdapat Bundaran

Bubakan sebagai salah satu ikon penting di Kota Semarang.
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