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BAB VI

PROGAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN GUEST HOUSE DAN FASILITAS

PENUNJANGNYA SEBAGAI BAGIAN DARI DIPONEGORO COMMERCIAL AREA

6.1. PROGRAM DASAR PERENCANAAN
Program dasar perencanaan adalah hasil dari pendekatan program perencanaan dan

perancangan di bab sebelumnya. Program dasar perencanaan terdiri dari besaran ruang dan
tapak terpilih. Manfaat dari program dasar perencanaan adalah sebagai landasan acuan dalam
mengerjakan tahap eksplorasi desain.
6.1.1. PROGRAM RUANG

A. Program Ruang Guest House

Fasilitas Utama

Guest Room 2544 m²
Lobby 100 m²
Front Office 4,5 m²
Hall 160 m²
Meeting Room 75 m²
Restaurant 68,9 m²
Ruang Sauna 107 m²
Total 3059,4 m²
Sirkulasi: 40% 1223,76 m²
Total 4283,16 m² 4200 m²
Kantor Pengelola

Ruang Manajer 15 m²
Ruang Pegawai 90 m²
Ruang Rapat 24 m²
Ruang Tamu 4,5 m²
Pantry 2,4 m²
Loker 30 m²
Total 165,9 m²
Sirkulasi: 30% 49,5 m²
Total 215,4 m² 200 m²
Area Servis
Dapur 90 m²
Storage 80 m²
Laundry 56,7 m²
Housekeeping 63 m²
Janitorial 4 m²
Total 293,7 m²
Sirkulasi: 30% 88,11 m²
Total 381,81 m² 380 m²



66

Penunjang
Gudang 20 m²
Toilet 48 m²
Total 68 m²
Sirkulasi: 30% 20,4 m²
Total 88,4 m² 80 m²
Ruang Teknis
Ruang kontrol 6 m²
Pos keamanan 4 m²
Pusat informasi 2,69 m²
Ruang CCTV 6 m²
R. MEE 30 m²
AHU 18 m²
Total 66,69 m²
Sirkulasi: 30% 20,007 m²
Total 86,697 m² 90 m²
Area Parkir
Motor 520 m²
Mobil 135 m²
Total 655 m²
Sirkulasi: 100% 655 m²
Total 1310 m² 1300 m²
TOTAL 6250 m²

B. Program Ruang Fasilitas Penunjang

Fasilitas Komersial

Sitting Group 8,4 m²
Shopping Arcade 288 m²
Gym 180 m²
Kolam Renang 200 m²
Sirkulasi: 40% 626,4 m²
Total 876,96 m² 870 m²
Kantor Pengelola

Ruang Manajer 30 m²
Ruang Adminstrasi 6 m²
Ruang Rapat 15 m²
Ruang Tamu 9 m²
Gudang 20 m²

Pantry 2,4 m²
82,4 m²
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Sirkulasi: 30% 24,72 m²
Total 107,12 m² 100 m²
Fasilitas Penunjang

Toilet 48 m²
Sirkulasi: 30% 14,4 m²
Total 62,4 m² 60 m²

Area Servis

Ruang Kontrol 6 m²
Janitorial 2,4 m²
Pos Keamanan 12 m²
Pusat Informasi 2,69 m²
R. MEE 30 m²
AHU 18 m²

73,9 m²
Sirkulasi: 30% 22,17 m²
Total 96,07 m² 100 m²
Area Parkir
Mobil 208 m²
Motor 337,5 m²

545,5 m²
Sirkulasi: 100% 545,5 m²
Total 1091 m² 1000 m²
TOTAL 2190 m²

Setelah dijumlah kebutuhan luas bangunan keduanya,  maka didapatkan total kebutuhan
luas bangunan sebesar 8440 m2.

6.1.2. TAPAK TERPILIH
Sesuai dengan rencana Masterplan Kawasan Kampus Undip Tembalang tahun

2013, Tapak terpilih berada di Jalan Prof. H. Soedharto. Tapak terpilih memiliki luas

lahan sebesar 9081 m2. Peraturan bangunan daerah setempat adalah :

 KDB ( Koefisien Dasar Bangunan ) : 60%

 KLB ( Koefisien Lantai Bangunan ) : 2.4

 GSB ( Garis Sepadan Bangunan ) : 4 meter

 Ketinggian Max : 3 lantai
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sumber: RDTRK Kota Semarang 2011-2020

Kondisi fisik : Lahan kosong
Luas lahan : 9081 m2

Kontur : Berkontur
Akses pencapaian : Melalui Jalan Prof. H. Soedarto dan Jalan Jatimulyo

Dengan KDB 60% , maka lahan yang bisa dibangun adalah sebesar 5488,6 atau
dibulatkan menjadi 5500 m2.  Dengan total kebutuhan luas bangunan 8440 m2 ,maka
diprediksi bangunan tersebut memiliki ketinggian 2 lantai. Namun untuk
memaksimalkan fungsi lahan terbuka, maka bangunan utama dirancang dengan
ketinggian 5 lantai. Mengacu pada ketinggian gedung Undip lainnya, yaitu
Perspustakaan Pusat Widya Puraya, maka diasumsikan ketinggian tersebut diijinkan.

6.2. KONSEP DASAR PERANCANGAN
Konsep dasar perancangan dibagi tiga aspek dasar yaitu aspek kinerja, aspek teknis,

aspek visual arsitektural.  Selanjutnya program dasar perencanaan ini akan digunakan sebagai
landasan acuan dalam mengerjakan tahap eksplorasi desain.
6.2.1 ASPEK KINERJA

 Sistem Pencahayaan
Sistem pencahayaan di bangunan ini dibagi menjadi dua sumber, yaitu sumber
pencahayaan alami dan sistem pencahayaan buatan. Pencahayaan alami bersumber dari
sinar matahari yang masuk lewat bukaan-bukaan pada beberapa sisi bangunan.
Sedangkan pencahayaan buatan bersumber dari lampu yang disesuaikan dengan
kebutuhan cahaya di masing masing ruangan. Lampu yang digunakan adalah lampu
hemat energi jenis LED.

 Sistem Penghawaan
Sistem penghawaan di bangunan ini dibagi menjadi dua sumber, yaitu penghawaan
alami dan penghawaan buatan. Sistem penghawaan alami didapat dari pengaturan
cross-ventilation di beberapa ruangan yang tidak memerlukan pendingin ruangan.
Sedangkan untuk ruang yang membutuhkan suhu khusus akan dilengkapi dengan AC.
Penggunaan AC dirancang seoptimal mungkin agar konsumsi energi menjadi rendah.
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Sistem kerja pendingin ruangan yang dipilih adalah water cooled chiller yang sifatnya
lebih ramah lingkungan dan anti merusak ozone karena tidak menggunakan freon.

 Sistem Air Bersih
Sumber air bersih berasal dari sumur artesis dan PDAM. Sistem distribusinya
menggunakan sistem down feed system. Selain itu bangunan ini juga menerapkan
sistem rain water harvesting , yaitu pengadaan kantong-kantong air di beberapa sisi
bangunan guna menampung air hujan yang kemudian dialirkan lewat pipa menuju alat
water treatment terlebih dahulu, kemudian air tersebut didistribusikan sebagai sumber
tambahan air bersih.

 Sistem Air kotor
Air kotor dengan jenis black water yang berasal dari kloset, urinal, wastafel dapur, serta
air buangan lain yang mengandung minyak dan kotoran manusia akan dialirkan ke
septictank. Sedangkan produk air kotor berupa grey water akan diolah terlebih dahulu
menggunakan sistem filtrasi waste water garden, untuk kemudian ditampung dan
digunakan kembali untuk keperluan diluar sanitasi seperti menyiram tanaman atau
mengisi air kolam.

 Sistem Persampahan
Akan diterapkan penggunaan tempat sampah dengan pemisahan jenis, yaitu organik
dan anorganik yang diletakkan di setiap sudut bangunan, serta pengadaan bank sampah.
Tujuannya agar sampah yang masih bisa digunakan, baik didaur ulang maupun sebagai
kompos bisa dimanfaatkan kembali. Sampah yang tidak bisa didaur ulang akan
dikumpulkan dan dibuang ke TPS setempat.

 Sistem Jaringan Listrik
Sumber utama listrik untuk bangunan berasal dari PLN. Untuk mengantisipasi aliran
listrik yang terputus bangunan dilengkapi dengan generator set sebagai sumber listrik
cadangan. Dalam upaya menerapkan green architecture, bangunan akan dilengkapi
juga dengan solar panel sebagai bentuk pemanfaatan energi terbarukan. Solar panel
yang akan digunakan adalah solar panel fotovoltaik. Yaitu solar panel yang sifatnya
ringan dan mengandung unsur estetika sehingga bisa diterapkan di fasad bangunan
tanpa mengganggu keindahan bangunan secara arsitektural. Penerapannya dapat berupa
pemasangan curtain wall atau sebagai shading. Hasil energi yang dihasilkan akan
ditampung pada komponen collector sebagai sumber energi sekunder.

 Sistem Komunikasi
Alat yang akan digunakan adalah pesawat telepon, dan walkie talkie untuk pengelola
lapangan. Jaringan telpon akan menggunakan jaringan dari Telkom. Selain itu akan
digunakan jaringan intercom untuk penyaluran informasi yang sifatnya umum.

 Sistem Penangkal Petir
Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem faraday, menggunakan batang
runcinng dari bahan cooper spit setinggi 30 cm yang dipasang pada atap bangunan dan
dihubungkan oleh kabel penghantar menuju tanah.
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 Sistem Pencegahan Kebakaran
Sistem pencegahan dan pemadaman menggunakan fire alarm yang terdapat di setiap
lantai bangunan, sprinkler air dalam radius 6-9 meter, hydrant, fire extinguish, sensor
asap, sensor panas, dan tangga darurat.

 Sistem Keamanan
Sistem keamanan bangunan dipantau melalu CCTV (Closed Circuit Television) yang
diamati melalui ruang kontrol, serta alarm peringatan.

 Sistem Transportasi Vertikal
Bangunan direncanakan kurang dari empat lantai, sehingga tidak memerlukan lift.
Maka sistem transportasi vertikal yang digunakan adalah tangga dan ramp.

 Sistem Akustik Ruang
Diperlukan pemasangan bahan penyerap bunyi pada ruang-ruang seperti Hall, cinema,
dan Meeting Room serta menjauhkan ruang-ruang yang menimbulkan kebisingan
seperti ruang mekanikal elektrikal dari ruang-ruang yang membutuhkan ketenangan
khususnya seperti kamar hotel.

6.2.2 ASPEK TEKNIS

 Sistem Struktur
Sistem sub struktur yang digunakan adalah struktur pondasi minipile. Sedangkan sistem
strukturnya menggunakan sistem rangka dan modulasi kolom. Untuk upper structure
nya menggunakan dak beton dan rangka baja.

 Sistem Konstruksi
Sistem konstruksi yang digunakan adalah konstruksi beton. Konstruksi beton dipilih
karena mudah dalam pemasangan dan penyediaan bahan. Selain itu finishing neton
sifatnya variatif, sehingga menunjang dalam segi estetika.

6.2.2 ASPEK ARSITEKTURAL

 Konsep Desain Arsitektural
Penekanan desain yang diterapkan pada bangunan Diponegoro Commercial Center
adala green architecture. Green architecture menitik beratkan pada penggunaan energi
yang minimal dan penerapan sistem yang ramah lingkungan. Selain itu penerapan
green achitecture pada suatu bangunan bisa menekan biaya penggunaan energi,
menekan pengeluaran biaya untuk maintenance bangunan, serta menciptakan bangunan
yang nyaman.

 Penekanan Desain Arsitektural
1. Penggunaan material yang mendukung kenyamanan ruangan. Seperti pengunaan

kaca double-glazed yang dapat mereduksi panas matahari namun membiarkan
cahaya tetap masuk ke dalam ruangan sehingga pemakaian energi listrik minimal.

2. Pengaturan orientasi bangunan terhadap arah lintas matahari. Axis bangunan
dirancang ke arah utara-selatan. Kemudian penataan konfigurasi ruangan yang
optimal, yaitu meletakkan ruangan yang memerlukan banyak cahaya di bagian
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selatan bangunan, dan ruangan yang jarang digunakan di sebelah utara bangunan.
Perkecil bagian bangunan yang menghadap timur dan barat.

3. Perbanyak ruang terbuka dan penerapan cross ventilation untuk meminimalisasi
penggunaan pendingin ruangan.

4. Penggunaan double skin pada bangunan berupa sun shading, vertical garden, dan
lain lain.  Pastikan yang masuk ke dalam ruangan adala cahaya matahari bukan
panas matahari.

5. Penggunaan teknologi ramah lingkungan di banyak aspek kinerja bangunan.


