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BAB IV   

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1     Konsep Program  

4.1.1. Aspek Citra Arsitektural 

• Organisasi : penataan ruang yang dipisah antara bagian 

penjualan dengan kantor walapun dipisah namun tetap dalam satu 

area Pusat jajan dan oleh-oleh  

• Kenyamanan dan keamanan: dalam bangunan ini kenyamanan 

ruang dan keamanan diperhatikan karena bangunan merupakan 

bangunan publik yang banyak pelaku didalamnya yang menuntut 

kenyaman, baik kenyamanan thermal, visual maupun sirkulasi dan 

juga keamanan harus diperhatikan mengingat terdapat area dapur 

yang rawan kebakaran 

• Interior & Eksterior :penataan dalam desain bangunan ini dapat 

mencitrakan Kota Semarang didalamnya, mengingat bangunan ini 

merupakan suatu bisnis yang mempunyai unsur mempromosikan 

wisata (kuliner dan cinderamata) Kota Semarang sebagai ibu kota 

Jawa Tengah 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Fungsi utama dari proyek ini adalah menyediakan wadah Kota 

Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah untuk mempromosikan 

wisata yang ada di Kota ini dan daerah sekitarnya berupa 

keanekaragaman kuliner dan cinderamata yang ada dan dihasilkan dari 

Kota ini dan daerah sekitarnya 
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4.1 3 Aspek Teknologi 

Berkaitan dengan penerapan teknologi pada bangunan Pusat 

Jajan dan Oleh-oleh, meliputi : 

• Penggunaan material bangunan yang dapat diterapkan 

pada bangunan baik bahan dalam bangunan (semen, batu 

bata dll) maupun material yang digunakan untuk kulit 

bangunan 

• Penggunaan Sistem bangunan yang sebisa-mungkin 

ramah lingkungan baik untuk bangunan itu sendiri maupun 

lingkungan sekitarnya 

• Penggunaan sistem bangunan yang selain bisa untuk 

ramah  lingkungan juga untuk kenyamanan pengunjung 

 

4.2     Tujuan Perancangan, faktor Penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan 

4.2.1 Design Objective(Tujuan Perancangan) 

• Menjadi wadah atau saran untuk para ukm-ukm dalam 

mempromosikan hasil karya nya (baik kuliner maupun 

cinderamata) 

• Mampu menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk 

mendukung kegiatan promosi kuliner dan cinderamata Semarang 

• Menyediakan tempat yang nyaman baik bagi para pengunjung 

maupun para karyawannya dilihat dari berbagai aspek 
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penghawaan, visual, sirkulasi, megingat bangunan ini adalah 

bangunan untuk promosi 

4.2.2 Design Determinant( Faktor Penentu Perancangan) 

• Perencanaan bangunan memperhatikan peraturan-peraturan 

seperti rencana tata ruang kota Semarang untuk bangunan 

perdagangan dan jasa, yaitu: 

 KDB= 60%,  

 ketinggian bangunan 1 –3 lantai dengan KLB=1,8 

 GSB = 29 meter.  

• Program ruang dan data-data lain diperoleh dari hasil studi 

literature dan analisa 

• Pembahasan fasilitas diutamakan pada area pengunjung (Food 

court, oleh-oleh, galeri), sedangkan untuk fasilitas penunjang 

lainnya, dibahas secara garis besar saja. 

• Pusat promosi ini lebih ditujukan sebagai bangunan komersil. 

 

4.2.3 Design Requirement (Faktor Persyaratan Perancangan) 

a. Arsitektur 

• Bangunan harus bisa mewadahi segala kegiatan yang sudah di 

jelaskan yang akan ada di dalam bangunan ini 

• Bangunan harus dapat menunjukkan nilai lokalitas Jawa, 

mengingat bangunan ini adalah wadah untuk mempromosikan 

kota Semarang 

• Dimensi ruang 
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Dimensi ruang harus menyesuaikan kegiatan dan jumlah pelaku 

yang ada dalam bangunan, dikhususkan untuk area pengunjung 

yang akan banyak kegiatan dan jumlah pelaku 

• Sirkulasi 

Sirkulasi dalam bangunan di buat fleksibel agar pengunjung 

nyaman. Dari satu ruang ke ruang lainnya, dibuat semudah 

mungkin agar kenyamanan itu terjamin. 

b. Bangunan 

• Bangunan harus sesuai dengan persyaratan yang sudah 

ditentukan di BAB III (baik dari struktur, utilitas dan teknologi) 

• Selain struktur, utilitas dan teknologi, program dan besaran 

ruang yang sudah dibahas di BAB sebelumnya harus seusai 

dengan ketentuan atau persyaratan yang ada 

c. Lingkungan 

• Lingkungan merupakan salah satu aspek penting maka harus 

lingkungan sekitar tapak harus mendukung baik sesuai dengan 

kebutuhan, regulasi maupun potensi lingkungan, mengingat 

bangunan ini adalah tempat untuk bisnis promosi yang bersifat 

komersil 
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4.3     Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan 

Tabel 4.1 Program Pelaku , Aktifitas Dan Kebutuhan Ruang Utama 

Pelaku Aktivitas Fasilitas Sifat 

PENGUNJU

NG 

Datang ke Pusat jajan dan oleh-oleh Lobby Publik 

Menikmati makanan Area Food Court Publik 

Mengolah masakan Ruang Pameran 

Makanan 

Publik 

Membeli oleh-oleh Area Oleh-oleh Publik 

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Musholla Semi privat 

Mengobrol Taman Aktif, Sitting 

Group 

Publik 

Pulang Lobby Publik 

Mengambil uang ATM Centre Semi privat 

Datang ke Pusat jajan dan oleh-oleh Side Entrance Semi publik 

JURU 

MASAK 

Menyiapkan dan Mengolah masakan Ruang Karyawan Semiprivat 

Masak  Dapur  Semiprivat  

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Musholla Semiprivat 

Mengobrol Taman aktif dan 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance Semipublik 

Datang ke Pusat jajan dan oleh-oleh Side Entrance Semi publik 

Datang ke Pusat jajan dan oleh-oleh Side Entrance Semi publik 

CLEANING Menyiapkan diri Ruang Karyawan Semiprivat 
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SERVICE Menjaga dan Membersihkan seluruh 

bangunan 

Seluruh bangunan Publik 

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Musholla Semiprivat 

Mengobrol Taman aktif dan 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance Semipublik 

Datang ke Pusat jajan dan oleh-oleh Side Entrance Semi publik 

KASIR Menyiapkan diri Ruang Karyawan Semiprivat 

Menghitung dan mengurus 

pembayaran setiap transaksi 

Area Food Court, 

Area Pusat Oleh-

oleh, Area 

Pengiriman Barang 

semiprivat 

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Musholla Semiprivat 

Mengobrol Taman aktif dan 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance Semipublik 

Datang ke Pusat jajan dan oleh-oleh Side Entrance Semi publik 

SATPAM Menyiapkan diri Ruang karyawan Semiprivat 

Menjaga keamanan seluruh 

bangunan 

Pos Jaga Publik 

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Musholla Semiprivat 

Mengobrol Pos jaga Publik 

Pulang Side entrance Semipublik 

Datang ke Pusat jajan dan oleh-oleh Side Entrance Semi publik 
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TEKNISI Menjaga kenyamanan dan 

keamanan utilitas bangunan 

Seluruh bangunan semipublik 

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Musholla Semiprivat 

Mengobrol  Publik 

Pulang Side entrance Semipublik 

Datang ke Pusat jajan dan oleh-oleh Side Entrance Semi publik 

PRAMUNIA

GA 

Menyiapkan diri Ruang karyawan Semi privat 

Melayani pengunjung Pusat oleh-

oleh,souvenir dan 

galeri batik 

publik 

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Musholla Semiprivat 

Mengobrol  Publik 

Pulang Side entrance Semipublik 

    

 

 

Tabel 4.2 Program Pelaku , Aktifitas Dan Kebutuhan Ruang Penunjang 

Pelaku Aktivitas Fasilitas Sifat 

General 

Manager 

 

Datang ke Pusat jajan dan Oleh-oleh Side entrance semipublik 

Bertanggungjawab pada owner atas 

semua kegiatan yang ada 

Ruang General 

manager 

Privat 

Mengontrol jalannya kegiatan secara 

umum 

Semiprivat 

Menerima Tamu Ruang Tamu privat 
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Buang air besar dan kecil Toilet privat 

Makan dan minum Pantry Semi Privat 

Beribadah Mushola  Semi Privat 

pulang Side entrance semipublik 

Food 

Manager 

 

Datang ke Pusat Jajan dan oleh-oleh Side entrance Publik 

Bertanggungjawab pada General 

Manager khusus untuk bagian 

makanan 

Ruang divisi 

Makanan dan 

non makanan 

Privat 

Mengontrol setiap kegiatan yang 

mencakup makanan 

Semiprivat 

Bertanggung jawab akan kualitas 

makanan yang ada 

privat 

Menerima tamu Ruang tamu privat 

Makan dan minum Pantry Semi Privat 

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Mushola Semi privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance publik 

Non Food 

Manager 

 

Datang ke Pusat Jajan dan oleh-oleh Side entrance Publik 

Bertanggungjawab pada General 

Manager khusus untuk bagian non 

makanan 

Ruang divisi 

Makanan dan 

non makanan 

Privat 

Mengontrol setiap kegiatan yang 

mencakup karyaseni, cinderamata 

dan karya non food lainnya 

Semiprivat 
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Bertanggung jawab akan kualitas 

karya seni dan cinderamata  yang 

ada 

privat 

Menerima tamu Ruang tamu privat 

Makan dan minum Pantry Semi Privat 

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Mushola Semi privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance Publik 

Adminstrasi 

dan 

Keuangan 

 

Datang Side entrance publik 

Bertanggungjawab pada General 

Manager khusus untuk bagian 

administrasi dan keuangan 

Ruang 

administrasi dan 

Keuangan 

Privat 

Mengontrol setiap kegiatan yang 

mencakup kegiatan bersifat 

administratif dan keuangan 

Semiprivat 

Menerima tamu Ruang tamu privat 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance Publik 

Pemasaran 

 

Datang Side entrance Publik 

Bertanggungjawab pada General 

Manager khusus untuk bagian 

Ruang 

pemasaran 

Privat 
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pemasaran 

Mengontrol setiap kegiatan 

memasarkan dan mempublikasikan  

Pusat jajan dan oleh-oleh Semarang 

Semiprivat 

Menerima tamu Ruang tamu privat 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance  Publik 

General 

Affairs  

Manager 

 

Datang Side entrance  Publik 

Bertanggungjawab pada General 

Manager khusus untuk bidang umum 

pada Pusat jajan dan oleh-oleh 

Ruang General 

Affairs  Manager 

Privat 

Mengontrol setiap kegiatan  yang 

mencakup bidangnya 

Semiprivat 

Menerima tamu Ruang tamu privat 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance  Publik 

Ka.SubBag Datang Side entrance  Publik 

Bertanggungjawab pada Food Ruang divisi Privat 
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Food Court 

& staff 

 

Manager khusus bagian Food Court Makanan dan 

non makanan 
Mengontrol setiap kegiatan  yang 

terjadi di bagian Food court 

Semi privat 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet Privat 

Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance  Publik 

Ka.subBag. 

Oleh-Oleh 

(makanan) 

& 

 

Datang Side entrance  Publik 

Bertanggungjawab pada Food 

Manager khusus bagian oleh-oleh 

(makanan) 

Ruang divisi 

Makanan dan 

non makanan 

Privat 

Mengontrol setiap kegiatan  yang 

terjadi di bagian Food court 

Semiprivat 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet privat 

Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance  Publik 

Ka.subBag 

Pameran 

Datang Side entrance  Publik 

Bertanggungjawab pada Food 

manager  akan stan yang disewa 

Ruang divisi 

Makanan dan 

non makanan 

Privat 

Mengontrol kegiatan ‘open plan 

kitchen’  

Semiprivat 
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(makanan) 

& staff 

 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet privat 

Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance  Publik 

Ka.subBag 

souvenir & 

staff 

 

Datang Side entrance  Publik 

Bertanggungjawab pada non Food 

manager  akan stan yang disewa 

Ruang divisi 

Makanan dan 

non makanan 

Privat 

Mengontrol kegiatan Semiprivat 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet privat 

Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance  Publik 

Ka.sub Bag 

Pameran 

(karya seni) 

& staff 

 

Datang Side entrance  Publik 

Bertanggungjawab pada non Food 

manager  akan stan yang disewa 

Ruang divisi 

Makanan dan 

non makanan 

Privat 

Mengontrol kegiatan Semiprivat 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet privat 

Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance  Publik 

Ka. Subbag Datang Side entrance  Publik 
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HRD & staff 

 

Bertanggungjawab pada General 

Affairs  Manager 

Ruang HRD Privat 

Mengontrol kegiatan Semiprivat 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet privat 

Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance  Publik 

Ka. subBag 

Gudang  & 

staff 

 

Datang Side entrance  Publik 

Bertanggungjawab pada General 

Affairs  Manager 

Ruang Ka. 

Gudang 

 

Gudang 

Privat 

Mengontrol kegiatan masuk dan 

keluarnya barang dari gudang 

Semiprivat 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet privat 

Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance  Publik 

Ka. subBag 

Kebersihan 

& staf  

 

Datang Side entrance  Publik 

Bertanggungjawab pada General 

Affairs  Manager 

Ruang 

Kebersihan 

Privat 

Mengontrol kebersihan seluruh 

bangunan 

Semiprivat 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet privat 
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Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance  Publik 

Ka. subBag 

Keamanan 

& staf 

 

Datang Side entrance  Publik 

Bertanggungjawab pada General 

Affairs  Manager 

Ruang 

Keamanan 

Privat 

Mengontrol keamanan bangunan Semiprivat 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet privat 

Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance  Publik 

Ka. subBag 

Jasa 

Pengiriman 

& staff 

 

Datang Side entrance  Publik 

Bertanggungjawab pada General 

Affairs  Manager 

Ruang Jasa 

Pengiriman 

Privat 

Mengontrol kegiatan pengiriman 

barang yang dijadikan oleh-oleh 

Semiprivat 

Makan dan minum Pantry Semi privat 

Buang air besar dan kecil Toilet privat 

Beribadah Mushola Semi Privat 

Mengobrol Taman aktif & 

sitting group 

Publik 

Pulang Side entrance Publik 
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a. POLA SIRKULASI  DAN HUBUNGAN RUANG MAKRO 

  

  

 

 

Pola Sirkulasi Makro dan hubungan Ruang Makro merupakan 

alur sirkulasi pelaku dari luar bangunan ke dalam bangunan dan juga 

penataan hubungan antar ruang baik hubungan ruang luar dengan 

dalam dan hubungan antar ruang dalam bangunan 

Peletakan area utama dibagian depan dan dipisahkan dengan 

area penunjang di maksudkan untuk mempermudah sirkulasi antara 

pelaku utama (dalam hal ini pengunjung) dan pelaku penunjang dan 

service (karyawan kantor pengelola, service, satpam) 

 

 

Gambar 4.1  gambar pola sirkulasi dan 
hubungan ruang makro 

Sumber: analisis pribadi 
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b. POLA SIRKULASI  DAN HUBUNGAN RUANG MIKRO 

 

 

 

 

Untuk pola sirkulasi mikro sudah menjelaskan tentang alur 

sirkulasi tiap ruang dalam area yang ada di bangunan, baik area utama 

maupun  penunjang. Pengunjung akan masuk melalui Main Entrance 

karena pengunjung merupakan elaku utama dalam bangunan 

sedangkan untuk pelaku penunjang (karyawan pengelola dan service) 

menggunakan Side Entrance . Agar mempermudah alur sirkulasi dalam 

bangunan dan juga tidak mengganggu kenyamanan pengunjung 

 

Gambar 4.2 gambar pola sirkulasi dan 
hubungan ruang mikro 

Sumber: analisis pribadi 



118 
 

 

c. PROGRAM BESARAN RUANG 

Tabel 4.3 tabel besaran ruang 

RUANG JUMLAH 

RUANG 

LUAS 

(m2) 

RUANG PENGELOLA 

Kepala Pengelola 1 ruang 30 m2 

Kepala Bagian 5 ruang 150 m2 

Kepala sub bagian 5 ruang 87,5 m2 

Para Staff 17 staff 66,47 m2 

R. Rapat Pengelola 1 ruang 18,91m2 

Toilet Pengelola 2 ruang 37,6 m2 

Pantry  1 ruang 16 m² 

Ruang HRD 1 ruang 

2 staff 

17,5 m² 

7,82m² 

Ruang Kebersihan 1 ruang 

2 ruang 

17,5 m² 

62,72 m2 

Janitor 1 ruang  6m2 

Total  

 

Sirkulasi  15% 

Total luas ruang pengelola 

476,085 m² 

= 476 m² 

= 71,4 m² 

= 547,4 m² 
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RUANG UTAMA 

Area pengunjung food court 

Dapur 

1 ruang 

 

1.429,67 m² 

Area oleh-oleh (makanan) 1 ruang 

1 ruang 

46,5 m2 

356,25 m2 

Area souvenir 1 ruang 265,5 m2 

Galeri kuliner 1 ruang 131,068 m2 

Galeri batik 1 ruang 385,25 m² 

Toilet Wanita dan 

pria 

difable 

37,8 m2 

 

5,19 m2 

Tempat pengiriman barang 1 ruang 38,5m² 

Lobby 1 ruang 72 m² 

Stage area 1 ruang 142 m² 

Janitor 1 ruang  3,4 m2 

Total 

 

Sirkulasi 30% 

Total ruang utama 

2.950,828 m² 

= 2.951 m² 

= 885,3 m² 

= 3.836,3 m² 

RUANG SERVICE 

• R.KontrolME 

• R.Genset 

• R.Pompa 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

25m2 

50 m2 

30 m2 

60 m2 
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• Loading Dock 

• Ruang keamanan & 

cctv 

• Ruang Gudang 

• ATM centre 

     1 ruang 

 

 

2 ruang 

1 ruang 

40 m2 

 

 

255,2 m² 

12 m2 

• Mushola 1 ruang 89,5 m2 

Toilet 1 ruang 4,6 m2 

Pantry  1 ruang 16 m² 

Janitor 1 ruang  6m2 

Ramp 

 tangga 

1 

2 

276,6 m2 

84 m2 

Shaft  1 7.5m2 

Total 

Sirkulasi 30 % 

947,565  m²= 947,5 m² 

= 284,25  m² 

= 1.231,75  m² 

Parkir 2.100 m2 

Pos Satpam  12m2 

 

Jumlah total luas bangunan= 

Ruang Pengelola + Ruang Utama + Ruang service= 

547,4 m² + 3.836,3 m² + 1.231,75 m²= 5.615,45 m² 

5.615,45 m² + sirkulasi 20 % dari luas bangunan = 6.738,54 m² 

Menurut peraturan daerah Kecamatan Gayamsari, KDB untuk bangunan 

Perdagangan dan Jasa  adalah 60%, sedangkan KLB maksimal di wilayah ini adalah 

1,8 dengan ketinggian bangunan 1- 3 lantai, maka perhitungan luas lahan adalah: 
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Luas lahan = Luas bangunan/KLB 

                  = 6.738,54 m²/1,8  = 3.743,6 m² = 3.744 m2 

Luas Lantai dasar maksimal = KDB x (Luas Lahan + luas parkir) 

  = 0,6 x ( 3.744 + 2100) 

  = 0,6 x 5.844 = 3.506,4 m²  

Luas lantai dasar minimal = KDB x luas lantai dasar maksimal 

 = 0,6 x 3.506,4 = 2.103,84 m2 

Range luas lantai dasar bangunan antara 2.103,84 m2 sampai 3.506,4 m² 

Ketinggian lantai bangunan = luas bangunan/ luas lantai dasar maksimal 

  = 6.738,54 /  3.506,4 = 1,92 = 2 lantai 

 = luas bangunan/ luas lantai dasar minimal 

 =6.738,54 /  2.103,84 = 3, 2 = 3 lantai 

Ketinggian bangunan yang diperkirakan antara 2 sampai 3 lantai 

Luas lahan yang dibutuhkan = Luas lahan + luas parkir 

   = 3.744 + 2100 = 5.844 m 2 

luas tapak eksisting – Luas Lahan= 7.398 m2 – 5.844 m2 = 1.554 m2 

 Sisa lahan digunakan untuk sirkulasi, Ruang terbuka hijau (area 

peresapan)  

 

4.3.2 PROGRAM SISTEM STRUKTUR 

Bangunan yang direncanakan merupakan bangunan modern 

yang didesain dengan pendekatan arsitektur post modern . Struktur 

dibagi menjadi 3 dalm bangunan yaitu struktur bawah, tengah dan 

struktur atas. 
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TABEL 4.4 Tabel Program Struktur 

Struktur 

Pondasi 

 

Struktur bawah berupa pondasi bangunan. Pondasi yang 

akan diterapkan pada bangunan adalah pondasi mini pile yang 

mendukung untuk di daerah dengan tanah yang memiliki kualitas 

yang kurang baik  

Struktur rangka menyalurkan beban dari atap ke kolom yang 

berfungsi sebagai penopang beban atap dan menyalurkannya ke 

tanah. Pada struktur rangka, dinding hanya berfungsi sebagai 

pembatas/penyekat, bukan penahan beban. 

Struktur Atas 

(Atap) 

Baja  

Penggunaan atap baja dapat diterapkan untuk merespon bangunan 

dengan bentang lebar 

Dak Beton 

Penggunaan dak beton dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

diatasnya , baik untuk open space ataupun untuk maintenance, 

selain itu dapat dimanfaatkan sebagai Roof garden 

 

TABEL 4.5 Tabel Program Enclosure dinding 

Batu 

bata 

 

Material ini dapat diekspose ataupun di aci untuk dijadikan 

dinding luar ataupun interior dalam bangunan. Dengan mengekspos batu 

bata ini dapat menambah nilai estetika bangunan baik eksterior maupun 

interior 

Kaca  

 

Penggunaan material ini diterapkan pada bangunan karena  

merupakan bangunan yang menjual makanan dan souvenir khas ,maka 



123 
 

visual harus ditonjolkan, pemanfaatan kaca sangat diperlukan agar 

pengunjung mudah dalam melihat apa saja yang disediakan dalam 

bangunan 

 

TABEL 4.6 Tabel Program Enclosure Lantai 

Nama Ruang Enclosure  

Dapur  Untuk dapur menggunakan material keramik (yang bertekstur) 

agar tidak licin dalam proses memasak dan untuk warna sebaiknya 

perpaduan terang dan gelap agar mudah dalam membersihkan 

Area 

bangunan 

utama 

 

Untuk area food court menggunakan material keramik sebagai 

pelapis lantai, namun keramik yang digunakan menggunakan keramik 

yang bertekstur agar tidak terlalu licin jika ada cairan di lantai 

Penggunaan material keramik yang disesuaikan dengan interior 

dapat menarik pengunjung, dapat juga menggunakan lantai parket 

kayu, sehingga lebih mengesankan alami dan lebih hangat 

Kamar mandi ubin glazed yang kasar anti-slip merupakan material yang cocok 

untuk lanati kamr mandi agar tidak licin ketika ada air yang 

menggenanginya , sedangkan untuk dindingnya menggunakan 

mozaik 

Gudang  Penggunaan material epoxy floor coating untuk gudang dengan 

tujuan agar gudang tidak licin dan mudah dalam proses 

membersihkannya, selain itu material ini juga aman dalam proses 

penyimpanan (khususnya makanan) 

Taman aktif Area ini berada di outdoor sehingga material lantai yang cocok 
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dan sitting 

group  

adalah batu alam karena mudah dalam perawatannya, tidak licin 

ketika hujan, material ini juga memberi kesan alami ,sehingga 

memberi kesan nyaman bagi pengunjung 

  

TABEL 4.7 Tabel Program Enclosure Plafond 

Plafond Keterangan 

Gypsum Penggunaan plafond untuk memperindah estetika sebuah 

ruangan dan dapat digunakan untuk utilitas bangunan. 

Non plafond 

(ekspose) 

Plafond tidak digunakan di bagian dapur, sebagian area Food 

court, Galeri kuliner, gudang, kamar mandi karena selain untuk utilitas 

juga untuk ruangan yang tidak membutuhkan estetika namun fungsi 

(gudang) 

Dapur dan Area Food Court tidak menggunakan plafond karena 

untuk pemasangan utilitas di atasanya, utilitas sengaja diekspose 

 

TABEL 4.8 Tabel Program Enclosure penutup atap 

penutup 

atap 

keterangan 

G
en

te
ng

 

ta
na

h 
lia

t 

Penerapan genteng ini akan diterapkan pada area bangunan yang 

kemungkinan tidak akan mengalami perkembangan vertikal,sehingga 

tidak kesulitan dalam pembongkaran 

G
en

te
ng

 

ke
ra

m
ik

  Genteng keramik digunakan untuk penutup atap karena lebih tahan 

akan cuaca karena sudah melalui proses glazur 
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D
ak

 b
et

on
 

Penerapan dak beton untuk area bangunan yang memungkinkan 

mengalami perkembangan vertikal. Penerapan atap ini akan diterapkan 

di area utama bangunan, sehingga jika ada perkembangan bisa di 

lakukan ke arah vertikal (tidak mengurangi open space) 

Po
ly

ca
rb

on
at

e Material ini dapat diterapkan untuk penghubung antar ruang yang 

terbuka agar walaupun di area terbuka tetapi tidak terkena hujan ,  

 

4.3.3 PROGRAM SISTEM UTILITAS 

TABEL 4.9 Tabel Program Sistem Utilitas 

Jaringan Keterangan 

 Wireless  

Pemasangan wireless pada bangunan dapat dijadikan daya tarik 

pengunjung karena pengunjung diberi kemudahan komunikasi saat berada 

di dalam bangunan 

Ja
rin

ga
n 

K
om

un
ik

as
i 

     

Interkom dan Telepon 

Di bangunan, interkom diterapkan untuk jaringan komunikasi 1 arah dan 2 

arah. Komunikasi 1 arah adalah ketika memberi pengumuman ke 

pengunjung yang dihubungkan dengan pengeras suara 

sedangkan komunikasi 2 arah adalah yang internal yang digunakan 

untuk komunikasi 2 arah dalam bangunan (bangunan kantor) antar 

karyawan. Untuk komunikasi ke luar bangunan menggunakan saluran 

telepon biasa 
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Ja
rin

ga
n 

Li
st

rik
 

PLN 

Sumber listrik utama bangunan menggunakan listrik dari PLN, 

walaupun begitu tetap ada sumber listrik cadagan agar aktivitas di 

bangunan tetap berjalan  

Genset 

sumber listrik cadangan dalam bangunan menggunakan genset yang 

sebaiknya diletakkan di luar bangunan agar tidak mengganggu aktivitas 

dalam bangunan (baik suara maupun pembuangannya) 

 

 

 

 

 

 

 

http://ilham-wahyudi.weebly.com/artikel-electrical.html 

 

Satpam  

Menjaga keamanan bangunan merupakan tugas satpam. Satpam 

diposisikan di berbagai titik untuk menjaga keamanan (baik di pos keamanan 

maupun di lobby),selain menjaga keamanan stpam juga bisa membantu 

pengunjung untuk memberi informasi 

 

Gambar 4.3 diagram jaringan listrik 

Sumber: analisis pribadi 

GARDU PLN  PANEL 
KONTROL

GENSET 

PANEL 
DISTRIBUSI 

BANGUNAN 
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Si
st

em
 K

ea
m

an
an

 
Cctv   

Pemasangan cctv dalam bangunan di butuhkan untuk mengontrol segala 

kegiatan yang ada di dalam bangunan mulai dari area food court, kantor 

sampai gudang sehingga kegiatan tetap berjalan dengan sesuai 

Cctv yang dipasang di berbagai sudut di sambungkan dan dipusatkan 

dalam satu ruangan untuk mengontrol jalannya kegiatan dalam bangunan 

 

Sprinkler 

Sprinkler merupakan salah satu sistem penanggulangan kebakaran yang 

akan diterapkan dalam bangunan Pusat Jajan dan Oleh-oleh. Alat ini akan di 

pasang diplafond ruangan yang dihubungkan dengan heat detector, sehingga 

ketika ada kebakaran (panas yang tinggi) , alat ini akan memberi alarm pada 

sprinkler. 

Fire extinguisher  

Selain sprinkler sebagai sistem penanggulangan kebakaran, 

penggunaan fire extinguisher di beberapa titik di bangunan juga dibutuhkan 

untuk pertolongan pertama ketika ada kebakaran 
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Si
st

em
 p

en
an

gg
ul

an
ga

n 
K

eb
ak

ar
an

 
Namun penggunaan fire extingusher disesuaikan dengan ruangannya 

karena komposisi fire extinguisher berbeda-beda berdasarkan isi dari 

ruangan itu sendiri 

APAR jenis Busa (Foam Liquid AFFF)  

untuk area food court , pusat oleh-oleh(makanan) dan galeri kuliner (area 

memasak) menggunakan Fire extinguisher yang bertuliskan Wet Chemical 

(potassium acetate) berupa foam untuk mencegah terjadinya percikan api lagi

APAR jenis Air (Water Fire Extinguisher) 

Penggunaanya untuk area yang banyak kain, karet, kayu seperti galeri 

batik, pusat souvenir . 

      Hydrant dan stand pipe 

Hydrant diletakkan pada ruang-ruang dengan dimensi besar dengan jarak 

antar hydrant maksimal 30 m. Sedangkan untuk stand pipe diletakkan di luar 

bangunan untuk mengatasi kebakaran dari luar bangunan 

Si
st

em
 P

en
an

gk
al

 P
et

ir 

Sistem faraday 

Sistem penangkal petir yang diterapkan adalah sistem faraday. Sistem 

faraday menggunakan beberapa jalur penurunan kabel penghantar listrik, 

sehingga menghasilkan selubung  jalur konduktor yang menyerupai sebuah 

sangkar yang melindungi bangunan dari semua sisi kemungkinan sambaran , 

tentu pemasangan kabel penghantar berada disisi luar bangunan dan 

diletakkan disisi sudut-sudut bangunan 

Sumber : http://www.antipetir.com/tag/sangkar-faraday/ 
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Ja
rin

ga
n 

ai
r B

er
si

h 
Sistem jaringan air bersih  downfeed ini diterapkan pada bangunan Pusat 

Jajan dan Oleh-oleh untuk menghemat listrik, sehingga saat listrik mati , 

penggunaan air bersih dari Roof tank masih bisa digunakan 

Sistem ground reservoir dimanfaatkan untuk keadaan darurat ketika 

terjadi kebakaran 

 

 

 

 

 

 

Ja
rin

ga
n 

A
ir 

K
ot

or
 

Two pipe system 

Penerapan two pipe pada bangunan dengan tujuan agar lebih higienis 

membedakan antara saluran limbah padat dan limbah cair Untuk limbah padat 

menuju ke septictank, sedangkan untuk limbah cair masuk ke ke STP  

Didalam STP limbah itu akan di proses dan di treatment agar dapat 

digunakan lagi (menyiram tanaman, mencuci ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMBER AIR 
BERSIH (PAM / 
SUMUR ATRETIS) 

ROOF TANK
DISTRIBUSI KE 
BANGUNAN 

POMPA

LIMBAH PADAT 

WC 

LIMBAH CAIR(CUCI 
PIRING,  

LIMBAH KAMAR 
MANDI 

DIGUNAKAN 
KEMBALI 

UNTUK 
MENYIRAM 
TANAMAN 
ATAU FLUSH 

TOILET 

STP 

POMPA 

Gambar 4.5 diagram jaringan 
air kotor 

Sumber: analisis pribadi 

Gambar 4.4 diagram jaringan 
air bersih 

Sumber: analisis pribadi 

SEPTICTANK 

GROUND 
TANK
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Ja
rin

ga
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pe
m

bu
an

ga
n 

sa
m

pa
h 

Jaringan pembuangan sampah dalam bangunan  Pusat Jajan dan 

oleh-oleh 

• Dalam bangunan disediakan tempat sampah organik dan 

anorganik di setiap sudut bangunan 

• Sampah organik (sampah yang bisa diurai) dijadikan pupuk 

kompos (di proses) dengan menggunakan komposter (alat untuk 

mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos) dan dapat 

digunakan untuk vegetasi di sekitar bangunan 

• Untuk sampah anorganik , setelah dari tempat sampah di 

bangunan, dipisahkan antara plastik dan non plastik 

• Setelah dipisahkan ,Bekerja sama dengan pengepul untuk dijual  

• Selain bisa mengurangi polusi juga bisa mendapatkan pendapatan 

dari hasil penjualan sampah yang masih berguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMPAH 

ANORGANIK 

ORGANIK 

TEMPAT 
SAMPAH 

TEMPAT 
SAMPAH 

PEMULUNG 
ATAU 

PENGEPUL 

DITIMBUN 
DAN DIOLAH 

PUPUK 
KOMPOS 

Dipisahkan antara 
plastik dan nonplastik 

Gambar 4.6 diagram jaringan 
pembuangan sampah 

Sumber: analisis pribadi 
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 Tr
an

sp
or

ta
si

  

Ramp 

Penerapan ramp pada bangunan digunakan untuk mempermudah 

pengunjung dalam bersirkulasi dari luar bangunan ke dalam bangunan 

maupu  antar ruang dalam bangunan. Karena merupakan bangunan publik 

maka ramp dibutuhkan agar difable bisa bersirkulasi seperti biasa juga 

Tangga  

       Penggunaan tangga pada bangunan sebagai transportasi vertikal 

setiap lantai. Tangga dalam bangunan dapat dibagi 2 yaitu tangga untuk 

pengunjung (tangga umum) dan juga tangga darurat (dapat digunakan 

untuk karyawan dan juga untuk pengunjung ketika keadaan darurat 

Tekno

logi 

Penerapan 

A
C

 

Penggunaan AC pada bangunan ini menggunakan jenis AC split 

karena tidak terlalu besar lingkupnya, selain itu lebih mudah dalam 

maintenance nya.  

K
ip

as
 A

ng
in

 Penerapan kipas angin untuk bangunan utama dan penunjang selain 

karena penggunaannya mudah dan hemat, untuk maintenance nya juga 

mudah. 

4.3.4  PROGRAM SISTEM TEKNOLOGI 

TABEL 4.10  Tabel Program Teknologi dan Lingkungan 
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TABEL 4.11 Tabel Program Lingkungan 

Lingkungan  Karakteristik 

   
Taman Aktif 

dan Vegetasi 

 

Taman aktif  termasuk open space yang akan diterapkan 

dalam projek ini. Taman aktif selain untuk menambah lahan hijau 

dalam site juga sebagai view bagi pengunjung sehingga site 

terkesan lebih asri .Untuk memfasilitasi pengunjung di open space 

maka diberi sitting group agar walaupun di open space 

pengunjung tetap nyaman 

Vegetasi yang ada di site akan ada yang dipertahankan dan di 

hilangkan atau dipindah. Sedangkan untuk vegetasi baru akan 

menerapkan vegetasi-vegetasi yang menunjang bangunan 

Ex
ha

us
t 

Fa
n 

da
n 

co
ok

er
 h

oo
d 

Exhaust Fan digunakan untuk sirkulasi udara (pembuangan udara 

yang kurang baik) dapat diterapkan untuk area dapur yang banyak 

menghasilkan udara yang kurang baik (asap masakan) 

Penggunaan teknologi cooker hood  untuk membuang asap sisa 

masakan di area food court 

La
m

pu
 L

ED
 

Penerapan lampu LED pada bangunan agar penegluaran daya listrik 

lebih hemat walaupun harga lebih mahal dibanding jenis lampu lain namun 

daya yang di keluarkan lebih hemat dibanding lampu lain 

Peletakan dan jumlah lampu disesuaikan dengan kebutuhan ruang 

dan jumlah pelaku, contohnya area Food Court mempunyai jumlah pelaku 

yang banyak dan aktivitas  yang tinggi 
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a. Pohon flamboyan dapat diterapkan di area sitting group 

dan taman aktif selain pohon ini memiliki bunga yang 

indah, pohon ini juga cukup rindang sehingga 

pengunjung bisa berteduh dibawah pohon ini 

b. Pohon Ketapang ini cocok dengan iklim pesisir dan 

dataran rendah hingga ketinggian sekitar 400 m dpl.; 

curah hujan antara 1.000–3.500 mm pertahun 

c. Pohon angsana diterapkan untuk mengurangi polusi yang 

ada di sekitar jalan Soekarno-Hatta, diletakkan di site 

terluar agar mengurangi polusi masuk ke dalam 

bangunan 

d. Dieffenbachia juga dikenal mudah dalam perawatan dan 

perbanyakannya.Daun Dieffenbachia mampu menyerap 

racun di udara.  

e. Sansevieria atau lidah mertua adalah marga tanaman 

hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam 

rumah karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi 

yang sedikit air dan cahaya matahari.  

f. Rumput gajah mini, rumput ini memilki karakteristik yag 

unik, karena pola pertumbuhannya tidak ke atas 

melainkan ke samping sehingga dapat memperindah 

taman 
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Te
m

pa
t s

am
pa

h 

 

Peletakan tempat sampah di berbagai sudut bangunan dapat 

mengurangi sampah. Tempat sampah harus dibedakan menjadi 

organik dan anorganik sehingga mempermudah pembuangan dan 

pengolahannya..  

R
ai

n 

ha
rv

es
tin

g 

 

Air hujan yang jatuh ke atap dialirkan ke tandon penampung 

melalui pipa lalu disaring dan diolah untuk digunakan lagi sebagai 

kebutuhan bangunan, selain itu bisa digunakan untuk hydrant  

Cara untuk memanfaatkan airhujan adalah: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 PROGRAM TAPAK 

• Kriteria Pemilihan Tapak : 

1. Lokasi  

berada dekat dengan tempat wisata dan berada di daerah yang 

sudah banyak diketahui masyarakat, baik dalam kota Semarang 

maupun luar kota Semarang. 

 

 

Pipa dari talang yang 
diberi kawat kasa 

hydrant 

bangunan 

Gambar 4.7 diagram jaringan 
pengolahan air hujan 

Sumber: analisis pribadi 

Tandon  

Menyiram tanaman 
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2. Aksesbilitas 

akses menuju ke tapak mudah (banyak jalan dari berbagai arah 

menuju ke tapak), selain itu dalam menuju ke tapak tersedia 

transportasi yang memadai, sehingga pengunjung tidak kesulitan 

3. Infrastruktur 

infrastruktur sudah cukup memadai, minimal adalah jalan menuju ke 

lokasi sudah baik sehingga memudahkan pengunjung (lebar dan 

kondisi jalan baik) 

4. Utilitas          

jaringan utilitas memadai, seperti : jaringan listrik, jaringan 

telephone, jaringan drainase 

5. Potensi          

Lingkungan di sekitar tak mendukung untuk dibanguna Pusat Jajan 

dan Oleh-oleh semarang 

 

•  Penilaian alternatif lokasi 

Dari ke 5 kriteria dalam pemilihan lokasi dan tapak, maka akan 

dilakukan perbandingan diantara 2 alternatif tapak terpilih sehingga 

akan menemukan tapak terpilih yang sesuai untuk dibangun Pusat 

Jajan dan Oleh-oleh 

Penilaian dilakukan dengan range 1-5 untuk penilaian, setiap 

kriteria memiliki bobot masing-masing dalam penilaian alternatif lokasi 

yang akan ditentukan. 
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TABEL 4.12 Tabel Perbandingan Tapak 

Kriteria Alternatif Lokasi I Alternatif Lokasi II Bobot 

Lokasi 5 1 4 0,8 20% 

Aksesbilitas 5 1,5 3 0,9 30% 

Infrastruktur 4 0,8 4 0,8 20% 

Utilitas 4 0,6 4,5 0,67 15% 

Potensi 4 0,6 4 0,6 15% 

Jumlah 4,5 3,77 100% 

 

 

Analisa SWOT 

 

 
Gambar 4.8 peta lokasi 
terpilih 

Sumber: peta cad th 2000 
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TABEL 4.13 Tabel Deskripsi Tapak 
K

on
di

si
 E

ks
is

tin
g 

 Terdapat 2 arah yang dipisahkan oleh boulevard, masing-masing 

arah memilki lebar jalan ±7,5 m 

 Sudah terdapat jaringan listrik, telepon 

 Saluran drainase kurang terawat karena merupakan lahan 

kosong (sebagian) 

 Terdapat vegetasi (pohon di depan site) yang cukup rimbun 

 Sudah terdapat trotoar (depan site) 

Si
te

 R
ep

ai
r 

 Melakukan peninggian tanah mengingat tapak berada di 

kecamatan Gayamasari yang rawan terkena banjir 

 Memperbaiki saluran drainase yang berada di tapak karena 

tapak sebelumnya merupakan lahan kosong 

St
re

ng
th

  

• pencapaian menuju ke tapak mudah  

• terdapat beberapa alternatif jalan menuju ke Tapak (dari arah 

citarum, dari arah Kaligawe, dari arah pedurungan) 

• terdapat view yang baik dari depan tapak (view ke Masjid Agung 

Jawa Tengah dan View Semarang atas 

• terdapat angkutan umum yang melewati jalan ini 

W
ea

kn
es

s 
 • saluran drainase yang kurang terawat  

• pada jam-jam tertentu timbul kemacetan (jam pulang kantor 

16.00-18.00) 
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O
pp

or
tu

ni
ty

  
• lokasi dekat dengan tempat wisata religi  (Masjid Agung Jawa 

Tengah) berpotensi banyak pegunjung dari luar kota Semarang 

• dekat dengan permukiman (berpotensi banyak pengunjung yang 

datang dari kota Semarang) 

• dekat ke stasiun Tawang 

• melalui Jalan WolterMonginsidi dapat menuju langsung ke 

Kaligawe (jika ingin menuju terminal Terboyo)  

Th
re

at
hn

es
s 

 

• karena banyak kendaraan yang lewat cukup banyak polusi yang 

ditimbulkan 

• akses dari citarum pada waktu tertentu terhalang oleh rob  atau 

banjir 

 

4.3.6 PROGRAM SISTEM MANAJEMEN PUSAT JAJAN DAN OLEH-OLEH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik/ 
pengelola 

Para Investor 

Berbagai Tenant 

menyewakan 

membuka  Tenant  

Bayar uang sewa 

Pusat oleh‐
oleh 

Pusat 
Souvenir 

Galeri 
batik dan 
kuliner 

Membuka sendiri 

Pemilik mendapat keuntungan 
dari uang sewa 

Investor mendapat keuntungan 
dari hasil penjualan 

Pemilik mendapat keuntungan 
dari hasil penjualan 

Gambar 4.9. diagram manajemen 
Pusat Jajan dan Oleh‐oleh 

Sumber: analisa pribadi 
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TABEL 4.14 Tabel Manajemen Pusat Jajan dan Oleh-oleh 

Bagian Keterangan 

 Food court dalam bangunan terdapat 20 tenant dengan 15 tenant yang 

akan disewakan pada para investor dan 5 tenant milik pribadi 

15 tenant yang disewakan akan menyediakan jasa juru masak dan 

pembantu juru masak , sedangkan 5 tenant milik sendiri, sang pemilik 

yang akan menyediakan jasa nya. Untuk sistem pembayarannya 

menggunakan sistem deposito , sehingga setiap keluarga atau orang 

yang akan datang akan mendepositokan uang mereka yang akan 

dibelanjakan dalam kartu 

Fo
od

 C
ou

rt
 

Uang yang berada di dalam kartu bisa diambil lagi jika pengunjung 

menginginkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasir   Masing‐masing tenant 

Membuat kartu untuk 
mendepositokan uang yang 
akan digunakan untuk alat 

transaksi 

Setiap tenant menggunakan alat 
untuk menyimpan data berapa 
item yang akan dijual (kartu 

tinggal digesek untuk transaksi) 

Gambar 4.10 diagram manajemen 
pembayaran Food Court 

Sumber: analisa pribadi 
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Dalam bentuk tenant 

Ayam goreng 

Suharti 

Nasi Goreng babat 

“ Pak Karmin” 

Es ‘conglik “ Aneka bubur 

Bakmi Jowo Pak 

Gareng 

Swike “Pak Satya” Toko “oen” Aneka minuman 

Soto ayam 

Bangkong 

Nasi Ayam 

“Karang Turi” 

Istana 

Wedang 

International Food 

Tahu Pong Gajah 

Mada 

Tahu Gimbal “Pak 

Man” 

Bebek 

kremes “Pak 

Gendon” 

Angkringan  

Pecel Yu sri Nasi Gudeg 

“Abimanyu” 

Mie kopyok  Chinese food 

Pu
sa

t o
le

h-
ol

eh
 d

an
  

Pu
sa

t S
ou

ve
ni

r 

 

Pusat oleh-oleh dan souvenir  tidak disewakan namun milik pribadi 

yang bekerja sama dengan ukm-ukm yang memproduksi makanan-

makanan khas dan souvenir khas (sistem bagi hasil) 

 

 

 

 

 

Makanan khas 

Souvenir khas 

Pusat jajan dan 
oleh‐oleh 

UKM‐UKM 

Gambar 4.11 diagram 
manajemen pusat oleh‐oleh 

Sumber:  analisa pribadi 
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G
al

er
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at
ik

 
Dalam pusat jajan dan oleh-oleh terdapat galeri batik, galeri batik 

merupakan milik pribadi yang bekerja sama dengan pengrajin batik dan 

UKM produksi batik (sistem bagi hasil) 

 

 

 

 

 

 

 

G
al

er
i k

ul
in

er
  

selain galeri batik juga terdapat galeri kuliner yang mempromosikan 

kuliner khas Semarang. Galeri kuliner menggunakan sistem retail dan juga 

milik pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumpia “mataram” Wingko babat 

Tahu petis “prasodjo” Bandeng presto 
 

Pengrajin Batik 

Produksi Batik Khas 
semarangan 

Mempromosikan 
cara pembuatan 

Dijual  

Galeri batik 

Pemilik   Juru masak   pengunjung 

Pemilik menyewakan tempat 
untuk para investor  

Investor membayar uang 
sewa 

Juru masak dari suatu tempat 
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membuat makanan khas tersebut 

Gambar 4.12 manajemen 
galeri Batik 

Sumber: analisa Pribadi 

Gambar 4.13 analisa 
manajemen Galeri Kuliner 

Sumber: analisa pribadi 
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Proses manajemen di Food Court 
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Gambar 4.14 analisa 
manajemen Food Court 

Sumber: analisa pribadi 

Gambar 4.15 analisa 
manajemen Food Court 

Sumber: analisa pribadi 

Gambar 4.16 analisa 
manajemen Pusat oleh‐oleh 

Sumber: analisa pribadi 
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Gambar 4.17 analisa 
manajemen oleh‐oleh 

Sumber: analisa pribadi 
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