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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun 

menyebabkan roda perekonomian berjalan dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi 

Indonesia pada periode 2009 – 2013 mencapai rata – rata 5,9 % per tahun yang 

merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi tersebut secara tidak langsung mengundang investor – investor dalam negeri 

maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya  di berbagai kota di Indonesia 

tak terkecuali kota Semarang. Dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kota 

Semarang sendiri dapat dilihat dari dunia usaha  yang ditandai dengan tumbuhnya 

perusahaan – perusahaan industri besar dan sedang. 

Kota semarang sendiri memiliki berbagai potensi dari berbagai bidang 

mencakup ekonomi, perdagangan, maupun jasa yang dapat dioptimalkan investor 

untuk meningkatkan nilai investasinya, dengan didukung oleh pelabuhan dan bandar 

udara yang bertaraf internasional, juga sebagai penghubung jalur transportasi 

perdagangan darat antara dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya. Hal 

ini menyebabkan kota Semarang mempunyai daya saing potensial sebagai pusat 

bisnis di Jawa Tengah. 

Hal tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan di sektor 

property yang salah satunya yaitu peningkatan kebutuhan akan ruang perkantoran 

serta fasilitasnya. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan akan bangunan perkantoran 

mengalami kendala antara lain tingginya harga tanah pada lokasi – lokasi di tengah 

kota, pembanguan gedung yang relatif memakan waktu lama serta akan tersitanya 

banyak anggaran perusahaan kalau membangun gedung sendiri. Akibatnya banyak 

perusahaan - perusahaan yang kemudian memanfaatkan kantor sewa sebagai solusi. 

Kota Semarang sendiri telah memiliki beberapa kantor sewa yang cukup lama 

beroperasi. Kantor sewa yang berada di pusat kota menjadi kantor yang paling 

diminati karena lokasinya yang strategis. Java Design Center merupakan salah satu 

kantor sewa yang ada di pusat kota yang berlokasi di jalan Imam Bonjol no.154 – 160 

menjadi kantor yang cukup laris sejak diresmikan. Bangunan dan lahan Java Design 

merupakan kepemilikan dari pemerintah yang dimiliki oleh Kamar Dagang dan 

Industri Jawa Tengah (KADIN Jawa Tengah) sedangkan pengelolaannya dikelola oleh 

PT. Sindoro Satria Mas. KADIN Jawa Tengah yang juga berkantor di Java Design Center 

secara tidak langsung menjadikan Java Design Center sebagai wadah pusat 

perdagangan dan industri yang ada diprovinsi Jawa Tengah.  Hal ini lah yang menjadi 

daya magnet bagi para penyewa di Java Design Center, untuk tingkat keterisian 

penyewa di Java Design Center tiap tahunnya cukup meningkat dengan tingkat 

prosentase 50% di tahun 2005, 60% di tahun 2006, 67% di tahun 2007, 75% di tahun 
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2008, 83% di tahun 2009, 90% di tahun 2010, 95% di tahun 2011, dan 100% di tahun 

2012 ( sumber : Kadin Jateng 2010). 

Dengan kondisi penyewa yang meningkat tiap tahunnya tentunya harus 

didukung dengan sarana yang dapat memfasilitasi kegiatan yang ada didalamnya 

sedangkan kondisi Java Design Center sekarang ini kurang representative. Dengan 

kebutuhan ruang dan tempat yang bertambah maka dibutuhkan perencanaan dan 

perancangan redesain Java Design Center yang nantinya dapat menunjang aktivitas 

dan kegiatan yang ada di dalamnya. 

Guna menanggulangi kebutuhan akan sarana kantor yang memadai pada Java 

Design Center, juga menanggapi issue yang beredar mengenai hemat energi dan 

merespon iklim kota Semarang yang panas dimana perencanaan dan perancangan 

redesain Java Design Center di Semarang akan menekankan pada desain green 

architecture yang difokuskan pada smart building, dimana bangunan dapat bereaksi 

sendiri terhadap situasi alam di sekitarnya dapat menjadi salah satu acuan 

perencanaan dan perancangan kantor sewa dewasa ini. 

 

1.2 TUJUAN DAN SARAN 

 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh judul Tugas Akhir  yang layak dan 

bermanfaat, serta dapat mendukung proses perencanaan dan perancangan 

Redesain Java Design Center  di Semarang, dimana difokuskan kepada bangunan 

yang berkonsep smart building dengan mengaplikasikan kemajuan teknologi di 

dalam bangunan itu sendiri. 

 Sasaran 

Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya usulan langkah-langkah pokok 

penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Redesain 

Java Design Center di Semarang, berdasarkan atas aspek-aspek panduan 

perancangan (design guidelines aspect). 

 

1.3 MANFAAT 

1.    Subyektif 

a. Sebagai pedoman dan acuan selanjutnya dalam tahap eksplorasi desain  

yang merupakan salah satu bagian dari Tugas Akhir. 

b. Untuk  memenuhi  salah  satu  persyaratan  menempuh  Tugas  Akhir  

sebagai ketentuan kelulusan sarjana Strata 1 (S1) di Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 

2. Obyektif  

a. Bermanfaat sebagai bahan masukan dan alternatif bagi pihak – pihak yang  

membutuhkan data data mengenai bidang yang bersangkutan, khususnya di 

kota Semarang. 
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b. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang akan 

mengajukan proposal tugas akhir, seminar,  atau mata kuliah lainnya. 

 

1.4 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN 

a. Secara substansial 

Perencanaan dan perancangan Redesain Java Design Center di Semarang 

termasuk dalam kategori bangunan massa tunggal. Redesain kantor sewa di 

Semarang ini di titik beratkan pada perencanaan sebuah kantor sewa bersifat 

komersial yang mampu mendukung segala kegiatan baik bisnis, jasa maupun 

perdagangan di kota Semarang. 

b. Secara spasial 

Secara spasial lokasi perencanaan masuk pada wilayah administratif kota 

Semarang provinsi Jawa Tengah. 

 

1.5 METODE PEMBAHASAN 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah 

dengan metode deskriptif, yaitu dengan memaparkan, menguraikan dan menjelaskan 

baik data data primer maupun sekunder yang kemudian dijabarkan dan analisa sesuai 

dengan kaidah arsitektur dalam hal ini mengenai design requipment (persyaratan 

desain) dan design determinant (ketentuan desain) untuk menghasilkan sebuah 

kesimpulan tersebut dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan perancangan 

kantor sewa di semarang. 

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian dibagi ke dalam 2 

kategori yaitu : 

1. Data primer 

a. Observasi lapangan  

Dilakukan pengamatan dan pendataan secara langsung pada lokasi atau tapak 

obyek studi banding meliputi gedung HSBC jalan Gajah mada dan gedung 

Suara Merdeka di jalan Pandanaran, semarang. Data yang diperoleh meliputi 

data fisik dan non fisik. 

 Data fisik : meliputi data tentang masterplan, gambar pra rencana 

maupun detail gambar juga foto-foto obyek studi banding yang masih 

berkaitan secara arsitektural. 

 Data non fisik : data diantaranya berupa jumlah tingkat hunian, latar 

belakang jenis usaha penyewa, data fasilitas  - fasilitas yang ditawarkan 

obyek studi banding dan lainnya. 

b. Wawancara  

Merupakan cara pengumpulan data dengan mewawancarai kepada beberapa 

pihak yang terlibat meliputi pelaku aktivitas hingga pengelola obyek studi 

banding. 
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2. Data sekunder 

Merupakan data yang meliputi literatur buku-buku dan sumber-sumber 

tertulis yang membahas khusus tentang perencanaan dan perancangan kantor 

sewa, peraturan peraturan yang menyangkut lokasi atau tapak terpilih juga peta 

yang dapat mendukung sebuah perencanaan dan perancangan Redesain Java 

Design Center di Semarang. 

Berikut ini merupakan komponen pokok sebuah design requirement dan design 

determinant meliputi : 

a.  Lokasi tapak 

Pembahasan mengenai lokasi dan tapak, dilakukan dengan terlebih 

dahulu mengumpulkan data yang dibutuhkan yang mendukung dalam 

penentuan suatu tapak yang layak sebagai perencanaan dan perancangan 

Redesain Java Design Center di semarang, adapun data yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

 Data tata guna lahan pada wilayah perencanaan dan perancangan 

kantor sewa di semarang, yang dpat diperoleh melalui pemkot kota 

semarang 

 Data potensi fisik geografis, topografi, iklim, persyaratan bangunan 

yang dimiliki oleh lokasi atau tapak tersebut, dan yang menunjang 

perencanaan dan perancangan kantor sewa di semarang nantinya. 

Setelah memperoleh data dari tapak, kemudian dianalisa dengan 

menggunakan nilai bobot terhadap kriteria lokasi dan tapak yang telah 

ada kemudian ditentukan tapak saat ini sudah memenuhi kebutuhan 

lahan atau perlu adanya relokasi. 

b. Program ruang 

Pembahasan  mengenai program ruang dilakukan dengan terlebih 

dahulu mengumpulkan data yang berkaitan dengan perencanaan dan 

perancangan Redesain Java Design Center di semarang, yaitu dilakukan 

dengan pengumpulan data mengenai pelaku ruang itu sendiri beserta 

kegiatannya, dilakukan dengan observasi lapangan baik studi kasus maupun 

dengan studi banding, serta dengan standar/literatur perencanaan dan 

perancangan kantor sewa meliputi office building dan office planning dan 

design, architect’s data, A.J.Metric Handbook, Time Saver Standarts for 

Building Types dan dimensi manusia dan ruang interior. 

Persyaratan ruang yang didapat  melalui studi banding dan standar 

perencanaan dan perancangan Redesain Java Design Center kemudian di olah 

sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan ruang, sehingga akan diperoleh 

program ruang yang akan digunakan pada perencanaan dan perancangan 

Redesain kantor sewa Java Design Center di Semarang. 

c. Penekanan desain 
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Pembahasan mengenai penekanan desain arsitektur dilakukan 

dengan observasi lapangan melalui studi banding pada gedung HSBC dan 

Menara Suara Merdeka Semarang serta dengan standar/literatur buku-buku 

mengenai perencanaan dan perancangan Redesain kantor sewa Java Design 

Center kaitannya dnegan persyaratan bangunan tersebut. 

Setelah data diperoleh, kemudian menganalisa data yang dieproleh 

dari studi banding dengan standar perencanaan dan perancangan Redesain 

Java Design Center sehingga akan diperoleh pendekatan arsitektural yang 

akan digunakan pada perencanaan dan perancangan kantor sewa Java Design 

Center di semarang. Gaya arsitektural bangunan yang digunakan dalam 

perencanaan dan perancangan Java Design Center di Semarang adalah dengan 

melakukan eksplorasi bentuk yang berasal dari bentuk dasar kotak/kubus. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang proyek, tujuan dan sasaran, manfaat, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan dan alur 

pikir. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Menguraikan tinjauan umum yang berhubungan dengan perencanaan dan 

perancangan Rental Office di Semarang antara lain mengenai pengertian, 

jenis kantor sewa (rental office), peraturan-peraturan tentang kantor 

sewa. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang teori-teori smart 

building dan contoh-contoh smart building di wilayah lain. Selain itu, 

diuraikan juga tentang Studi Banding yang dilakukan yaitu di Wisma HSBC 

Semarang dan bangunan-bangunan rental office lainnya. 

Bab III Tinjauan Data 

Membahas tentang gambaran umum kota Semarang, berupa keadaan 

geografis, konsep pengembangan tata ruang kota Semarang, dan kondisi 

perkantoran sewa yang ada di kota Semaranag. Selain itu di uraikan juga 

tentang studi banding yang dilakukan  terkait dengan judul yang di ambil. 

BAB IV Kesimpulan, Batasan dan Anggapan 

Membahas tentang kesimpulan, batasan dan anggapan dari bab yang 

sebelumnya sebagai penyesuaian dalam pendekatan perencanaan dan 

perancangan untuk menentukan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Redesain Java Design Center di Semarang. 

BAB V Pendekatan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Membahas tentang pendekatan program perencanaan yaitu pendekatan 

lokasi dan pendekatan program perancangan seperti pendekatan aspek 

fungsional, aspek arsitektural, aspek kinerja, aspek teknis, serta 

penekanan desain. 
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BAB VI Konsep Perencanaan dan Program Dasar Perancangan 

Membahas mengenai program perencanaan yang meliputi lokasi dan 

tapak  dan mengenai konsep perancangan bangunan yang meliputi konsep 

bentuk, penekanan desain yang digunakan serta program ruang. 
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1.7 ALUR PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

STUDI PUSTAKA 
� Tinjauan Rental Office 
� Standart kebutuhan kapasitas dan besaran 
ruang 
� Perkembangan bisnis perkantoran, sebagai 
efek dari kehidupan masyarakat urban modern 
� Teori-teori tentang green architecture, 

khususnya bidang smart building 

AKTUALITA 
Semarang sebagai kota besar, mulai go international. 
Java Design Center menjadi kantor kamar dagang dan industry Jawa Tengah yang merupakan wadah pusat 
perdagangan yang ada di Jawa Tengah. 
Banyak kantor cabang usaha yang menyewa di Java Design Center dengan keterisian mencapai 98%. 
Semakin mencekamnya ancaman pemanasan global, salah astunya disebabkan dari pemakaian listrik yang tidak 
sebagaiman mestinya, khususnya di perkantoran.  
URGENSI 
Perlu adanya redesain gedung Java Design Center sebagai suatu kantor yang representative  yang berpotensi 
sebagai pelopor dari arsitektur hemat energi (smart building) di Semarang 
ORIGINALITAS 
Merencanakan dan merancang Redesain Java Design Center di Semarang yang mengaplikasikan teknologi dan 
respon terhadap lingkungan sekitar 
 

 
RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana Menciptakan suatu fasilitas kantor sewa yang “smart” sesuai dengan persyaratan, 
serta sesuai dengan kaidah arsitektur ramah lingkungan, baik dari segi pemenuhan kebutuhan 
ruang maupun dari segi teknis dan arsitektural 

STUDI BANDING 
� Wisma HSBC Semarang 
� Menara Suara Merdeka Semarang 
� Studi banding dari buku dan 
internet  

A N A L I S I S 

Perubahan fungsi bangunan, data penyedian fasilitas dan sarana prasarana , serta kebutuhan ruang dan 

kapasitas ruang kemudian data dikompilasikan dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan 

 

PENDEKATAN DAN LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Pelaku dan kegiatan, hubungan kelompok kegiatan, kapasitas, kebutuhan ruang dan standar besaran ruang, site, 

hubungan dan respon terhadap lingkungan, sirkulasi, serta utilitas 

KONSEP DASAR DAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
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