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BAB V 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

 

5.1. Program Dasar Perencanaan 

 

a. Program Ruang 

NO 
KELOMPOK 

KEGIATAN 
KEGIATAN 

RUANG YANG 

DIBUTUHKAN 
KETERANGAN 

1. PENDIDIKAN MUSIK    

 a. Murid dan 

Pengajar 

- Datang 

- Kegiatan belajar 

mengajar music 

(praktek+teori) 

- R. Penerima 

- R. kelas yang 

dapat digunakan 

praktek dan teori 

Tingkat kebisingan 

rendah. 

Penyelesaian 

system akustik dan 

pengkondisian 

udara yang baik. 

 b. Pengelola 

Sekolah Musik 

- Datang 

- Melakukan kegiatan 

pengelolaan 

- Melakukan kegiatan 

administrasi 

- Melakukan diskusi intern 

- R. penerima 

- R. pimpinan 

- R.administrasi 

- Kasir 

- R. rapat 

- R. istrahat 

Aksesibilitas 

mudah, dekat 

dengan kelompok 

ruang kelas untuk 

memudahkan 

pelayanan 

administrasi 

2. KEPUSTAKAAN    

 a. Murid, pengajar, 

umum 

- Datang 

- Menitipkan barang 

- Lihat catalog 

- Baca 

- Menyusun 

- Menampilkan 

- Merekam 

- Mempelajari music di 

internet 

- Mendengarkan musik 

- R. penerima 

- R. penitipan 

- R. catalog 

- R. baca 

- R. multimedia 

 

Tingkat kebisingan 

rendah, sirkulasi 

baik, pengkondisian 

udara baik 

 b. Pengelola 

perpustakaan 

- Datang 

- Melakukan kegiatan 

pengelolaan 

- Melakukan kegiatan 

administrasi 

- R. penerima 

- R. pelayanan 

- R. administrasi 

Sirkulasi 

penempatan yang 

mendukung 

pelayanan. 

3. STUDIO PELAYANAN    

 a. Murid, pengajar - Datang  

- Mengurusi administrasi 

- R. penerima 

- R. studio rekaman 

Tingkat kebisingan 

rendah. 
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- Melakukan rekaman di 

studio 

Penyelesaian 

system akustik. 

Pengkondisian 

udara yang baik. 

4. APRESIATIF    

 a. Murid, pemusik - Datang 

- Melakukan kegiatan 

persiapan 

- Melakukan pertunjukan 

- R. penerima 

- R. persiapan 

- R. konser 

Tingkat kebisingan 

rendah. 

Penyelesaian 

system akustik. 

Pengkondisian 

udara yang baik. 

 b. Tamu undangan - Datang 

- Membeli tiket 

- Melihat pertunjukan 

- R. penerima 

- Counter tiket 

konser 

Pandangan 

penonton ke 

panggung harus 

optimal. 

5. KOMERSIL    

 a. Pengunjung 

showroom dan 

pengelola 

- Kegiatan penjualan 

- Kegiatan reparasi 

- Membayar pembayaran 

- Kegiatan pengelolaan 

- Kegiatan administrasi 

- R. pameran 

- R. reparasi 

- R.pelayanan 

- R.administrasi 

Mudah dicapai 

pengunjung. 

Galeri yang 

representative 

sirkulasi ruang yang 

nyaman. 

 b. Pengunjung 

sekolah musik 

- Datang 

- Mengurus administrasi 

- Melakukan latihan di 

studio 

- R. penerima 

- R. administrasi 

- R. studio latihan 

Aksesibilitas 

mudah, tingkat 

kebisingan rendah. 

Penyelesaian 

system akustik dan 

pengkondisian 

udara yang baik. 

 c. Pengunjung 

kafetaria 

- Datang 

- Makan 

- Mendengarkan music 

- membayar 

- R. penerima 

- R. makan 

- R. pembayaran 

Suasan nyaman dan 

rileks. 

Sirkulasi nyaman 

ruangan yang 

interaktif. 

 d. Pemain musik - Datang 

- Melakukan kegiatan 

persiapan 

- Main musik 

- R. penerima 

- R. persiapan 

panggung musik 

Tingkat kebisingan 

rendah. 

Penyelesaian 

system akustik. 

 e. Pengelola 

kafetaria 

- Datang 

- Melakukan kegiatan 

pelayanan 

- R. persiapan 

- R. memasak 

- R. administrasi 

Sirkulasi dan 

penempatan yang 

mendukung 
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- Kegiatan memasak 

- Kegiatan pembayaran 

pelayanan 

6. PENGELOLAAN 

(DIREKSI) 

   

 a. Pengelola dan 

staff 

- Kegiatan koordinasi 

- Kegiatan menerima tamu 

 

- R. pimpinan 

- R. rapat 

- R. tamu 

Aksesibilitas 

mudah. Dekat 

dengan pintu 

masuk/ jalan untuk 

memudahkan 

pengunjung yang 

ingin mendapatkan 

info tentang 

sekolah music ini. 

7. PENUNJANG DAN 

SERVIS 

   

 a. Pengelola dan 

pengunjung 

- Kegiatan servis 

- Kegiatan penyimpanan 

- Istirakat 

- parkir 

- Lavatory 

- Gudang alat-alat 

- Gudang alat music 

- R. istirahat 

- lahan parker 

- R. mekanikal 

elektrikal 

- R. keamanan 

Tidak bersebelahan 

dengan ruang yang 

membutuhkan 

tingkat kebisingan 

rendah. 

Akses yang mudah 

untuk mobil 

reparasi. 

 

 

Perhitungan kapasitas besaran ruang dihitung berdasar standar dari literature, yaitu: 

DA : Data Arsitek, Ernest Neufert, Jilid 1 & 2 

TSS : Time Saver Standard for Building Types 

AS : Asumsi dari Studi Banding 

Sirkulasi/ flow Area 

 5% - 10% standar minimum 

 20% kebutuhan keleluasaan sirkulasi 

 30% tuntutan kenyamanan fisik 

 40% tuntutan kenyamanan psikologis 

 50% tuntutan spesifik kegiatan 

 70% - 100% keterkaitan dengan banyak kegiatan 

b. Kapasitas Ruang 

 

NO FASILITAS RUANG UNIT KAPASITAS PENDEKATAN LUASAN 

(M²) 

1. Pengajaran Kelas teori 10 15 NAD:1,2 200 
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m²/org 

  Kelas praktek 6 25  300 

  Lab komputansi 1 20 NAD:1,2 

m²/org 

40 

  Perpustakaan 1   175 

  Ruang latihan 6   54 

  Ruang ujian 3   120 

  Studio 1   25 

  KM/WC 2   20 

     Jumlah 934 

     Sirkulasi 30% 280 

     Total luasan 1214 

       

2. administrasi r. kepala sekolah 1 1 NAD:30 

m²/org 

30 

  r. pengajar 4 5 3 m²/org 60 

  r. sekretaris 1 1 NAD:20 

m²/org 

20 

  r. tata usaha 1   240 

  r. rapat 1 20 NAD:2.5 

m²/org 

50 

  r. tamu 1   12 

  r. tunggu 1   20 

  r. kabag humas 1 1 NAD:20 

m²/org 

20 

  r. kabag kurikulum 1 1 NAD:20 

m²/org 

20 

  r. kabag kemahasiswaan 1 1 NAD:20 

m²/org 

20 

  r. administrasi 1 4 NAD:4.46 

m²/org 

18 

  r. arsip 1   12 

  KM/WC 2   20 

     Jumlah 542 

     Sirkulasi 30% 162 

     Total luasan 704 

       

3. Pertunjukan Konser  1 400 NMH : 0,75 

m²/org 

300 

  r. operator 2   30 
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  Lobby teater 2   45 

  r. persiapan 1   60 

  KM/WC 2   50 

     Jumlah 485 

     Sirkulasi 30% 145 

     Total luasan 630 

       

4. Umum Area Tunggu 1   36 

  KM/WC 2   25 

  R.Display alat music 1   120 

  Lobby 1   64 

  Studio rekaman 5   80 

  r. keamanan 1 4 NAD:4.46 

m²/org 

20 

     Jumlah 345 

     Sirkulasi 30% 103 

     Total luasan 448 

       

5. Student 

Center 

Student Center 1   84 

  Kafetaria 1   150 

  Taman mahasiswa 1   432 

  Area bersantai 1   50 

     Jumlah 716 

     Sirkulasi 30% 215 

     Total luasan 931 

       

6. Servis  r. karyawan 4 2 NAD:4.46 

m²/org 

36 

  Ruang ganti & locker 1   12 

  r.kontrol 1   12 

  Gudang umum 2   30 

  r. Mekanikal Elektrikal 4   36 

     Jumlah 126 

     Sirkulasi 30% 38 

     Total luasan 164 

       

7. Area Parkir Parkir Mobil  60 NAD:3x5 

m²/org 

900 

  Parkir Sepeda Motor  150 NAD:2.5x0.6 225 
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m²/org 

     Jumlah 1125 

     Sirkulasi 30% 337 

     Total luasan 1462 

 

Luas bangunan  : 4091 m² 

Luas parkiran  : 1462 m² 

Luas total : 5553 m² 

 

c. Tapak Terpilih. 

Pendekatan dan Penentuan Lokasi 

1. Kebutuhan Luas Tapak 

Kebutuhan luas tapak yang diperoleh dari penyusunan program dari Sekolah Musik 

Modern di Semarang adalah 5.553 m². Sehingga pemilihan lokasi tapak harus memenuhi 

kebutuhan minimum luas tapak yaitu 5.553 m². 

2. Kriteria Pemilihan Lokasi 

Sekolah Musik Modern di Semarang ini merupakan bangunan untuk anak-anak yang 

bersifat komersil namun tetap mempertimbangkan keamanan, maka dapat disimpulkan 

bangunan ini sebaiknya berada di lokasi dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Semarang sebagi fungsi bangunan komersial 

atau fasilitas umum yang berdekatan dengan fungsi fasilitas yang berdekatan dengan 

fasilitas komersial seperti bangunan perkantoran, pendidikan, perdagangan komersial. 

b. Lokasi Strategis dengan lahan yang sebaiknya telah diketahui masyarakat sehingga 

bangunan mudah dikenali dan di akses. 

c. Lokasi lahan sebaiknya berada di dekat daerah pemukiman penduduk yang dinilai mapan. 

Bangunan ini juga sebaiknya dekat dengan kawasan sekolah-sekolah khususnya TK dan SD 

sebagai sasaran dari adanya Sekolah Musik Modern di Semarang. Lokasi yang berdekatan 

dengan banyaknya sekolah dan pemukiman daapat memudahkan pencapaian 

pengunjung dan meningkatkan daya jual dan pemasaran Sekolah Musik Modern di 

Semarang kepada anak-anak di sekitar lokasi. 

d. Sasaran Sekolah Musik Modern di Semarang adalah anak-anak sehingga jika ditinjau dari 

factor psikologis anak. Maka lahan dipilih pada bagian yang tidak terlihat langsung dari 

jalan, sehingga menimbulkan rasa penasaran bagi pengunjung. 

e. Sarana transportasi yang memadai, dan pencapaian yang mudah dari segala arah dann  

berdekatan dengan jalan utama dengan jalan yang cukup lebar dan lau lintas kendaraan 

lancar. 

f. Keamanan bangunan harus diwujudkan karena bangunan Sekolah Musik Modern di 

Semarang ini diperuntukkan anak-anak sehingga pemilihan lokasi tidak berada pada jalan 

utama akan tetapi lokasi sebaiknya berada pada  jalan lingkungan. 

g. Sebaiknya pada lokasi jaringan insfraktruktur kota terpenuhi seperti jaringan listrik, 

PDAM, dan drainase agar dapat memenuhi kebutuhan fasilitas.  
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Tapak yang dipilih sesuai dengan karakter tapak dan persyaratan bangunan adalah 

dari BWK III lokasi dipilih kawasan Semarang selatan dengan pertimbangan cukup memnuhi 

kriteria untuk Kids Edutaintmen Center Semarang yaitu dekat dengan pusat pendidikan 

kecamatanTembalang dan dekat dengan pemukiman kalangan menengah atas. Lokasi terpilih 

berada di Kec.Banyumanik pada Jalan Karang Rejo Raya. 

 Fungsi: Kegiatan utama jasa-jasa dan permukiman kepadatan sedang sehingga cocok untuk 

pendidikan anak-anak. 

 Jaringan jalan yang mendukung : Jaringan jalan cukup memadai karena dekat dengan jalan 

arteri primer dan arteri sekunder yangmerupakan jalur utama kota Semarang. Namun jalan 

lokasi tapak merupakan jalan lingkungan yang cocok untuk anak-anak. 

 Tingkat Kepadatan lalu lintas : Kondisi lalu lintas cukup padat, karena dekat jalan arteri primer 

dan arteri sekunder yangmerupakan jalur utama kota Semarang. 

 Jaringan Utilitas : Utilitas kota tersedia jaringan listrik, air, telepon, serta drainase yang cukup 

lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Bobot ( B ) Nilai ( N ) Penilaian ( BxN ) 

1.Aksesbilitas 20% 3 60% 

2.Keamanan Lingkungan 40% 2 80% 

3.Keselamatan Anak 40% 2 80% 

Jumlah 100% 7 220% 

Gambar  51. Peta Kota Semarang 
Sumber : www.semarang.go.id 

RDTRK Semarang Tahun 2000 - 2010 

http://www.semarang.go.id/
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Bila melihat dari peta Semarang mengenai tata orang guna lahan yang diperuntukkan 

untuk perdagangan dan jasa berada paling banyak berada di kawasan BWK I dan BWK 2. 

Namun lahan kosong sangat kurang pada wilayah itu, serta kriteria persyaratan tapak tidak 

memenuhi untuk Sekolah Musik Modern di Semarang maka pemilihan lokasi yang cukup 

memungkinkan untuk Sekolah Musik Modern di Semarang ada di BWK III yang dekat pusat 

pendidikan kecamatanTembalang. 

 

Bagian Wilayah Kota BWK III 

Bagian Wilayah Kota (BWK) III wilayah perencanaan meliputi Genuk dan perluasan 

Kecamatan Semarang Selatan sebagai sub urban dengan sub pusat pengembangan 

Pedurungan , Bangetayu, Ketileng, Tembalang, Banyumanik, Rowosari, Meteseh dan 

Gedawang. 

Dari BWK III lokasi dipilih kawasan Semarang selatan dengan pertimbangan cukup 

memnuhi kriteria untuk Sekolah Musik Modern di Semarang yaitu dekat dengan pusat 

pendidikan kecamatanTembalang dan dekat dengan pemukiman kalangan menengah 

atas.Lokasi terpilih berada di Kec.Banyumanik pada Jalan Karang Rejo Raya. 

 Fungsi: Kegiatan utama jasa-jasa dan permukiman kepadatan sedang sehingga cocok 

untuk pendidikan anak-anak. 

 Jaringan jalan yang mendukung : Jaringan jalan cukup memadai karena dekat dengan 

jalan arteri primer dan arteri sekunder yangmerupakan jalur utama kota Semarang. 

Namun jalan lokasi tapak merupakan jalan lingkungan yang cocok untuk anak-anak. 

 Tingkat Kepadatan lalu lintas : Kondisi lalu lintas cukup padat, karena dekat jalan arteri 

primer dan arteri sekunder yangmerupakan jalur utama kota Semarang. 

 Jaringan Utilitas : Utilitas kota tersedia jaringan listrik, air, telepon, serta drainase yang 

cukup lengkap. 

 

Pendekatan dan Penentuan Tapak 

 

 

Gambar  51. Peta Kota Semarang 
Sumber : www.semarang.go.id 

RDTRK Semarang Tahun 2000 - 2010 

http://www.semarang.go.id/
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Batas tapak 

Sebelalah Utara   : Polsek Banyumanik 

Sebelah Timur    : Jalan lingkungan  

Sebelah Barat    : Gudang  

Sebelah Selatan  : Jalan Karang Rejo Raya 

 

 Pencapaian lokasi tergolong mudah karena terletak di Jalan Karang Rejo Raya arteri 

primer dan arteri sekunder yangmerupakan jalur utama kota Semarang. Dilalui angkutan 

umum karena dekat dengan Sub terminal Banyumanik menimbulkan potensi kutub 

pertumbuhan BWK VII bagian selatan dan dekat dengan pemukiman penduduk. 

 Kondisi topografi berkontur namun landai memudahkan dalam pengolahan. 

 Peraturan bangunan setempat sesuai dengan peruntukan lahan bagi fasilitas pendidikan 

non formal, yaitu: 

 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  : 60 % 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 1,3 

GSB selatan     : 8 m 

GSB timur      : 4 m 

 

 

5.2.  Program Dasar Perancangan 

5.2.1. Pendekatan Aspek Kinerja 

1. SISTEM PENCAHAYAAN 

Kebutuhan penerangan berbeda-beda, baik kuantitas maupun secara 

kualitas.Hal ini tergantung pada jenis dan fungsi ruang tersebut.Untuk ruang-

ruang yang biasa, seperti ruang pengelola, ruang kelas adalah dari segi 

kuantitas (kuat penerangan), dan perlu diperhatikan karena menyangkut 

kenyamanan dalam pemakaian ruang itu sendiri. Sistem penerangan dibagi 

menjadi dua bagian yaitu : 

a. Penerangan alami, yang didapatkan dari terang langit dan biasanya 

dimasukkan ke dalam bangunan dengan bukaan-bukaan pada dinding 

atau atap bangunan. 

b. Penerangan buatan, yang dihasilkan oleh sumber penerangan buatan 

(lampu). Penerangan buatan ini digunakan pada ruang-ruang yang 

membutuhkan kondisi tertentu dan penggunaannya secara stabil. 

 

2. SISTEM PENGKONDISIAN UDARA 

Salah satu yang mempengaruhi kenyamanan fisik suatu ruangan 

adalah masalah pengkondisian udara ruangan, yang meliputi temperatur, 

kelembaban dan penghawaan atau aliran udara.Untuk menjaga kenyamanan. 
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Untuk memenuhi kenyamanan fisik ruang digunakan penghawaan buatan 

dengan alternatif, antara lain : 

a. AC Split, digunakan untuk melayani ruang kelas dan ruang pengelola. 

b. Exhaust fan, digunakan pada ruang-ruang tunggu dan ruang receptionist. 

 

3. SISTEM PENGAMANAN BANGUNAN 

Sistem pengamanan pada bangunan menyangkut hal-hal yang dapat 

membahayakan bangunan maupun penggunanya, antara lain : 

a. Pengamanan Bangunan Terhadap Gempa 

Untuk menghindari akibat-akibat gempa, maka perencanaan harus 

memperhatikan struktur bangunan. 

b. Pengamanan Bangunan Terhadap Bahaya Kebakaran 

Perencanaan untuk pengamanan terhadap bahaya kebakaran 

menyangkut penyediaan fasilitas-fasilitas sebagai berikut : 

- Tangga darurat, disediakan pada titik-titik tertentu untuk penyelamatan 

dari bahaya kebakaran dan dikondisikan tahan terhadap api, dapat 

terhindar dari panas serta asap kebakaran. 

- Sistem pendeteksian bahaya kebakaran.  

Yang terdiri dari smoke detector (bekerja dengan membunyikan alarm 

dan sensor ke ruangan komputer pusat apabila terdapat asap yang 

melampaui batas normal), heat detector (bekerja apabila panas ruangan 

melampaui batas minimal 58°C), fire detector (alat akan bekerja apabila 

tersentuh api). 

- Alat-alat pemadam kebakaran. 

Terdiri dari beberapa alat yang biasa digunakan yaitu : 

1. Sprinkler, bekerja pada temperatur 60°C - 70°C. Penutup kacanya 

akan pecah dan menyembur air berdaya jangkau sekitar 25m², jarak 

antar sprinkler ±6m dalam ruangan dan 9m pada koridor. 

2. Fire Hydrant, alat yang melayani areal seluar 5-8m² dengan jarak 

jangkauan 25-30m menggunakan air dari reservoir. 

3. Hydrant Pillar, diletakkan diluar bangunan. 

4. Fire Extinguiser, yaitu tabung berisi zat kimia. Penempatannya antara 

2 buah unit 20-30m dengan jangkauan seluas 200-250m terdapat 

beberapa jenis bahan yang digunakan untuk memadamkan api yaitu 

jenis bubuk dan jenis gas (CO2 dan BFCI) 

c. Pengamanan Bangunan Terhadap Petir 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan 

memasang sistem penyalur petir adalah keamanan secara teknis (tanpa 

mengabaikan keserasian arsitektur).Penampang hantaran yang 

digunakan, ketahanan mekanis, ketahanan terhadap korosi, bentuk dan 

ukuran bangunan yang dilindungi dan faktor ekonomi. 
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Jenis-jenis penyalur petir yang biasa digunakan yaitu : 

1. Sistem Franklin 

Prinsip kerja dari sistem ini adalah melindungi isi dari kerucut yang 

jari-jari alasnya sama dengan tinggi kerucut. Sistem ini kurang efisien 

jika digunakan pada bangunan yang berbentang lebar dan luas, 

mengingat jangkauan dari sistem ini kurang fleksibel sehingga bila 

dipasang satu buah terlalu kecil, namun bila dipasang dua buah akan 

terlalu besar. 

2. Sistem Faraday 

Sistem ini sering digunakan pada bangunan-bangunan di Indonesia, 

dengan bentuk seperti tiang setinggi 30cm dan kabel tembaga 

sebagai penghantar ke bumi.Penggunaan sistem ini kurang ekonomis 

karena menggunakan banyak material dan kadang masih ada tempat 

yang tidak terjangkau radius perlindungan ini. 

3. Sistem Elektrostatis 

Merupakan sistem terbaru teknologi penangkal petir dengan prinsip 

kerja menggunakan energi listrik untuk menghasilkan ion-ion yang 

dapat meniadakan awan jenuh di sekitar bangunan, seperti diketahui 

bahwa awan jenuh merupakan penghasil petir. Dengan kata lain, alat 

ini mencegah terjadinya petir yang diakibatkan oleh awan jenuh. 

d. Pengamanan Bangunan Terhadap Tindak Kriminal 

Menggunakan pengawasan Closed Circuit Television (CCTV) untuk 

pengawasan bangunan secara umum.Selain itu dengan memasangkan 

label-label sensor pada produk dan materi dan meletakkan alat detector 

di titik-titik keluar ruangan ataupun bangunan. 

 

4. SISTEM KOMUNIKASI 

Sistem komunikasi terdapat dua jenis, yaitu : 

1. Komunikasi Internal, yang menuntut fasilitas-fasilitas seperti 

intercom untuk komunikasi individual dua arah, speaker/sound 

system, Local Area Network (LAN) yang merupakan sistem 

komunikasi data berkecepatan tinggi untuk pertukaran informasi 

mengingat banyaknya kelompok kegiatan di Sekolah Musik Modern di 

Semarang. 

2. Komunikasi Eksternal, yaitu komunikasi dari dalam ke luar bangunan 

dapat berupa telepon, faximile, PABX untuk mengkontrol hubungan 

keluar dan masuk. 

 

5. JARINGAN LISTRIK 
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Sumber tenaga listrik yang digunakan adalah dari PLN dengan generator 

set sebagai sumber listrik cadangan dalam keadaan darurat. Dalam 

penggunaannya diperlukan sistem automatic switch yang berfungsi 

secara otomatis menghidupkan genset pada waktu listrik PLN mengalami 

pemadaman dengan delay sekitar 10 detik. Supaya getaran genset tidak 

mengganggu kegiatan di dalam, maka letak generator terpisah dari 

bangunan utama dipakai ruang sendiri dengan peredam suara dan 

peredam getaran. 

 

6. JARINGAN TRANSPORTASI 

Jaringan transportasi yang digunakan untuk menghubungkuan antara 

lantai satu dengan laintai lainnya dengan menggunakan : 

1. Tangga  

Keuntungannya yaitu tidak butuh waktu menunggu dan dapat digunakan 

saat alat transportasi lainnya tidak berfungsi untuk sarana penyelamatan 

diri dari bahaya kebakaran.Sedangkan kerugiannya waktu tempuh yang 

lama dan menghabiskan banyak energi, sehingga tidak efektif digunakan 

sebagai transportasi utama bangunan berlantai banyak. 

2. Ramp 

Digunakan untuk penggunaan bangunan khususnya para penyandang 

cacat dan untuk kemudahan pemindahan peralatan. 

 

7. JARINGAN AIR BERSIH 

Sumber air bersih diambil dari sumur dan jaringan PDAM yang terlebih 

dahulu ditampung pada reservoir. Sistem pendistribusiannya down feed 

sistem yaitu air dipompa dan disimpan dalam roof tank kemudian 

didistribusikan ke ruang-ruang yang dibutuhkan dengan bantuan gaya 

gravitasi. 

 

8. JARINGAN AIR KOTOR 

Pembuangan air kotor yang berasal dari bangunan meliputi air hujan 

yang langsung dibuang ke saluran kota. Sedangkan air kotor dari 

pengguna bangunan, yaitu berasal dari lavatory atau laboratorium yang 

dianggap sudah terkontaminasi kotoran, sebelum masuk ke dalam 

saluran kota masuk ke saluran pengolahan limbah. 

 

9. JARINGAN PEMBUANGAN SAMPAH 

Sampah akan dibuang di dalam bak penampungan sampah, kemudian 

akan dipadatkan. Setelah dipadatkan kemudian dibuang keluar dengan 

kendaraan. 
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5.2.2. Aspek Teknis 

1. Fungsional 

Bangunan Sekolah Musik Modern di Semarang yang meliputi kegiatan 

pendidikan, olah raga, dan rekreasi hendaknya mampu memenuhi tuntutan 

fungsi-fungsi yang ada. Sehingga dapat menciptakan fungsi yang sistematis, 

dalam hal kenyamanan, keamanan bagi anak-anak. Serta tetap 

mempertimbangkan faktor bisnis yang mampu menarik pengunjung 

ditujukan untuk kalangan ekonomi menwngah ke atas dengan usia 4-14 

tahun yang didampingi  orang tuanya. 

2. Kekuatan 

Secara umum bangunan harus dapat memenuhi syarat kekokohan 

dan memberikan perasaan aman bagi semua kegiatan yang ada di dalamnya. 

Hal ini untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna 

bangunan (pengunjung dan pengelola) 

3. Estetika 

Penyelesaian eksterior dan interior bangunan Sekolah Musik Modern 

di Semarang secara visual sudah harus dapat mempresentasikan karakteristik 

kegiatan yang berlangsung di dalamnya sebagia bangunan pendidikan 

nonformal dan rekreasi bagi anak-anak. 

4. Analisa pendekatan 

Meliputi pendekatan kegiatan dan pelaku kegiatan, pendekatan 

kapasitas, program ruang, persyaratan ruang, kelengkapan bangunan, serta 

pendekatan lokasi dan tapak dengan memakukan : 

a. Pendekatan kualitatif, yang menyangkut bangunan sebagai fasilitas 

pendidikan non formal. 

b. Pendekatan kuantitatif, yang menyangkut unsur-unsur fasilitas ruang 

yang tersedia, meliputi : jenis ruang, studi ruang, kapasitas ruang, dan 

persyaratan ruang. 

 

5.2.3. Aspek Visual Arsitektural 

1. Aman  

a. Perlindungan dan pertahanan terhadap bangunan 

Anak belum mengerti akan adanya bahaya berikut cara 

penanggulangannya. Misalnya jika terjadi kebakaran sewaktu anak 

sedang melakukan kegiatan, maka akan diperlukan waktu yang 

relative lama untuk penyelamatan denagn demikian sebaiknya dipilih 

bahan material yang dapat memperlambat jalannya kereta api. 

b. Perlindungan dan pertahanan terhadap anak 

Kecelakaan sering terjadinya pada anak yang tidak terawasi saat 

bermain, sedangkan perkembangan anak akan lebih akan lebih 

optimal jika ia bermain dengan teman tanpa pengawasan langsung 
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agar kepercayaan dirinya berkembang. Oleh karena itu diperlukan 

desain bentuk dan penataan yang aman bagi anak, misalnyta pada 

tangga yang sering digunakan anak untuk berlari-larian yang pada 

dasarnya baik untuk melatih motorik anak, dapat diganti dengan 

ramp bersudut yang lebih bagi anak. 

 

2. Nyaman 

a. Temperatur 

Temperature yang nyaman sejuk pada tempat aktivitas dapat 

tercapai apabila di sekelilingnya terdapat penghijauan dengan 

perkerasan minimal, selain itu untuk ruangan indoor diperlukan 

adanya ventilasai silang untuk kenyamanan sirkulasi udara.Adapun 

secara umum temperature yang nyaman adalah pada kisaran 19-21° 

C. 

b. Kelembaban Udara 

Untuk mengatasi masalah kelembaban udara diperlukan adanya 

kelancaran sirkulasi udara yang diperoleh dari adanya sistem ventilasi 

yang cukup. 

c. Pencahayaan 

Diperlukan intensitas pencahayaan yang sama baiknya pada setiap 

sudut ruangan khususnya pada ruang-ruang aktivitas anak. 

d. Akustik 

Diperlukannya penanganan sistem akustik secara umum, yang dapat 

dilakukan dengan desain yang mempertimbankan factor akustik 

tersebut, maka diperlukan penggunaan material bahan yang bersifat 

peredam bunyi pantul. 

 

3. Dinamis 

Untuk memenuhi kriteria dinamis diperlukan bentuk, sirkulasi, pola 

ruang, tata letak dan warna, serta persepsi pada ruang aktivitas anak 

beserta elemen-elemennya yang mencerminkan sifat anak yang dinamis 

dan pembosan antara lain. 

a. Persepsi anak terhadap ruang dipengaruhi oleh :  

1. Berkaitan dengan skala 

Dalam desain bangunan untuk anak-anak diperlukan skala 

manusiawi yang bersifat intim dan memberi kesan ramah dan 

menyenangkan. Hal ini kemudian juga perlu ditunjang dengan 

detail desain yang sesuai dengan antropometri anak. 

2. Berkaitan dengan jenis ruang 
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Baik ruang indoor maupun outdor diperlukan dsain yang 

leluasa yang sangat dibutuhkan anak dalam melakukan 

aktivitasnya dengan tenang dan bebas. 

b. Persepsi anak terhadap bentuk dipengaruhi oleh: 

1. Pengalaman 

2. Cara berpikir 

3. Usia 

c. Persepsi anak terhadap warna (Halse, 1978) 

1. Full colours 

Dapat diterapkan pada ruang istirahat atau yang bersifat 

relaksasi. Warna-warna yang bersifat sejuk, yang mampu 

merangsang sistem komunikasi anak yaitu warna biru dan hijau. 

2. Dark colours 

Relative tidak dapat digunakan kecuali pada ruang yang 

bersifat formal dan fungsi utamanya bukan untuk anak. Warna 

yang menimbulkan rasa takut, sesak dan sendirian.Yaitu warna 

hitam dan cokelat. 

3. Social colours 

Dapat diterapkan pada ruang-ruang aktivitas. Warna-warna 

yang dapat memberikan rasa kegembiraan dan menunjang 

proses adaptasi terhadap lingkungan.yaitu warna orange dan 

kuning. 

4. Affaction colours   

Warna-warna yang mampu merangsang aktivitas mental dan 

ota k.Yaitu warna merah dan kuning dan merah. 


