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BAB VI 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

6.1. Program Dasar Perencanaan 

6.1.1. Perhitungan Tapak 

No. Kelompok Kegiatan Luas 

1. Perdagangan 1.398 

2. Workshop dan Studio 289 

3. Pertunjukan 1.036 

4. Penunjang 217 

5. Servis 180 

6. Pengelola 266 

Total Luas Bangunan 3.386 

Sirkulasi 40 % 1.355 

Luas Total ± 4.741 

Dibulatkan 4.750 m2 
Tabel  6.1 Perhitungan Tapak 

Sumber: Analisa 

 

Dengan peraturan KDB 50% maka luas lahan yang diperuntukan untuk dibangun sebesar 

9.482 m2 dengan 4.750 m2 yang dibutuhkan jika semua bangunan dilantai dasar. 

 

6.1.2. Tapak Terpilih 

 
Gambar 6.1. Alternatik Tapak 2 

Sumber: (googlemaps, 2017) 

 

 Lokasi Tapak: Jalan Pemuda Barat, Tamanagung, Muntilan, Gunungpring, Muntilan, 

Magelang, Jawa Tengah 
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Luas Tapak :  9.391 m2 

Terletak di BWK II yang fungsi utamanya adalah untuk permukiman. Area ini 

mempunyai peraturan GSB 6 meter, KDB 60%. 

6.2. Program Dasar Perencanaan 

6.2.1. Aspek Kinerja 

No. Aspek Kinerja Keterangan 

1. Sistem Pencahayaan Pencahayaan alami dapat dimanfaatkan untuk ruang 

workshop, studio, kios kerajinan dan panggung outdoor 

pada siang hari. Sedangkan ruangan lain yang dapat 

memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami yaitu 

ruang servis, ruang pengelola, dan ruang penunjang, 

sehingga menghemat penggunaan listrik apabila tidak 

digunakan.  

Diutamakan penggunaan penerangan buatan pada ruang 

pertunjukan indoor agar dapat menciptakan suasana 

yang dibutuhkan pada acara 

2. Sistem Penghawaan Penghawaan alami dapat digunakan pada ruang kios 

kerajinan, ruang workshop dan studio. Digunakan juga 

pada ruang-ruang selain unit kantor maupun ruang 

service. 

Penghawaan buatan digunakan pada ruang pertunjukan 

indoor agar menciptakan kenyamanan. Serta pada ruang 

kantor dan ruang servis 

3. Sistem Audio Visual Public Address sebagai sarana untuk mengumumkan 

informasi ke seluruh area. 

Microphone dan speaker, yaitu alat pengeras suara yang 

digunakan pada ruang utama. 

Audio High fidelity, yaitu alat untuk memberikan suara 

dan music pada ruang pertunjukan indoor. 

CCTV, digunakan untuk memantau keamanan pada 

bangunan. 

4. Sistem Jaringan Air Bersih 

dan Air Kotor 

Penyediaan dan distribusi air bersih menggunakan down 

feed system dan up feed system. 

Pembuangan air kotor menggunakan sistem terpisah 

5. Sistem Jaringan Listrik Distribusi listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu 

utama. Setelah melalui transformator (trafo), aliran 

tersebut didistribusikan ke tiap-tiap unit kantor dan 

fasilitas, melalui meteran yang letaknya jadi satu ruang 

dengan ruang panel. 

Untuk keadaan darurat disediakan generator set yang 

dilengkapi dengan automatic switch system yang secara 

otomatis akan langsung menggantikan daya listrik dari 

sumber utama PLN yang terputus. 

6. Sistem Pembuangan Pembuangan sampah dengan menggunakan tempat 
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Sampah sampah, yaitu sampah dari masing-masing ruangan 

maupun bangunan, dikumpulkan pada kantong-kantong 

sampah, kemudian dibuang melalui shaft sampah yang 

langsung sampai ke lantai dasar, di mana terdapat 

penampungan sampah, kemudian dialihkan ke luar tapak 

oleh Dinas Kebersihan Kota yang selanjutnya dibuang ke 

TPA. 

7. Sistem Pencegahan 

Kebakaran 

Alat deteksi asap 

Alat deteksi nyala api 

Hydrant kebakaran dalam gedung dan di luar gedung 

Sprinkler 

Fire Extenghuiser 

8. Sistem Komunikasi Komunikasi Internal menggunakan intercom, handy talky 

untuk dua arah dan PABX untuk antar pengelola dan 

keamanan 

Komunikasi dari dan keluar bangunan.Alat komunikasi ini 

dapat berupa telepon maupun faximile. 

9. Sistem Penangkal Petir Menggunakan sistem Franklin atau Faraday 

10. Sistem Keamanan Sistem keamanan yang dipakai menggunakan cctv yang 

akan terhubung dengan sistem BMS dan BAS  

11. Sistem Transportasi 

Vertikal 

Sistem Transportasi vertikal menggunakan tangga dan 

ramp 

12. Sistem Akustik Menggunakan material peredam suara 

Tabel 6.2  Aspek Kinerja 

Sumber: Analisa 

 

6.2.2. Aspek Teknis 

Syarat utama sistem struktur bangunan antara lain:  

- Kuat terhadap gaya-gaya yang bekerja  

- Fleksibel  

- Stabil, dalam arti tidak bergeser dati tempat semula  

Sistem struktur bangunan akan mempengaruhi terbentuknya bangunan, sehingga akan 

mempengaruhi penampilan bangunan tersebut. Ada beberapa persyaratan pokok 

struktur bangunan, antara lain:  

- Keseimbangan, agar massa bangunan tidak bergerak  

- Kestabilan, agar bangunan tidak goyah akibat gaya luar dan punya daya tahan terhadap 

gangguan alam, misalnya gempa, angin, dan kebakaran.  

- Kekuatan, berhubungan dengan kesatuan seluruh struktur yang menerima beban.  

- Fungsional, agar sesuai dengan fungsinya yang didasarkan atas tuntutan besaran ruang, 

fleksibilitas terhadap penyusunan ruang, pola sirkulasi, sistem utilitas dan lain-lain.  

- Ekonomis, baik dari segi pelaksanaan maupun pemeliharaan.  

Estetika struktur dapat menjadi bagian yang integral dengan ekspresi arsitektur yang 

serasi dan logis. Sistem struktur suatu bangunan terdiri dari:  
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- Sub Structure Sub Structure adalah struktur bawah bangunan atau pondasi. Karakter 

struktur tanah dan jenis tanah sangat menentukan jenis pondasi.  

- Upper Structure Upper structure adalah struktur atas bangunan. 

 

6.2.3. Aspek Visual Arsitektural 

Penekanan desain yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan ini adalah 

penekanan ikonik dengan memperhitungkan penampilan bangunan, massa bangunan, 

pencapaian bangunan dan sirkulasi pada tapak. 

Pendekatan ikonik biasanya akan lebih memiliki keterkaitan dengan masyarakat, 

karena masyarakat sudah “kenal” dan merasa “dekat” dengan tampilan dari bangunan 

tersebut. Sedangkan arsitektur ikonik biasanya akan menjadi penanda atau ciri khas dari 

suatu tempat atau daerah karena tampilannya. 


