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BAB VI                                                                                                                           

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN TAMAN BUDAYA RADEN 

SALEH 
 

6.1 Program Ruang 

 

Tabel 6 1 Tabel Program Ruang 

No. Bangunan Luas 

1. Kantor Pengelola  270 m2 

2. Studio / Sanggar  1288 m2 

a. Sanggar Musik (karawitan) 400 m2 

b. Sanggar Tari 390 m2 

c. Sanggar Teater 232 m2 

d. Sanggar Lukis 266 m2 

3. Fasilitas Penunjang 802 m2 

4. Gedung Ki Narto Sabdo 1814 m2 

5. Pendhopo 392m2 

6. Amphiteater 304 m2 

7. Plaza 525 m2 

JUMLAH 5395 m2 

Sirkulasi 70% 3776.5 m2 

Total 9171 m2 

Parkir 3098 m2 

TOTAL 12269 m2 

 

Dengan luas bangunan seluruhnya 12269 m2 maka dibutuhkan tapak seluas 19630 m2 

dengan KDB 60 karena lokasi berada di BWK II. Dengan hal ini tapak eksisting Taman Budaya 

Raden Saleh yang memiliki luas tapak sebesar 21000 m2 sesuai dengan kebutuhan tapak yang 

dibutuhkan dan tidak terlampau besar (toleransi 10%). 

6.2 Konsep Dasar Perancangan 

 6.2.1 Aspek Kinerja 

1. Sistem Pencahayaan 

Untuk Gedung Ki Narto Sabdo, Galeri, Gedung Serbaguna secara garis besar 

jenis-jenis pencahayaan buatan yang dibutuhkan untuk pementasan antara lain :  

1. Spotlight, jenis lampu spot memiliki jangkauan penyebaran cahaya yang sempit, 

sehingga menimbulkan bayangan kuat. Untuk menerangi area panggung pada 

titik tertentu dan memberikan efek bayangan.  
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2. Floodlight, menjangkau area yang luas, untuk menerangi area panggung secara 

keseluruhan.  

3. Softlight, untuk background atau area penonton.  

Pencahayaan buatan ini dikontrol dalam ruang kontrol cahaya di setiap 

gedung tersebut.  

b. Pencahayaan Buatan  

Digunakan pada semua kelompok ruangan. Khusus pada ruang-ruang 

pertunjukan menggunakan sistem ini karena aktivitasnya yang akan terganggu bila 

berasal dari sumber alami serta dapat diatur intensitas kekuatan cahayanya.  

2. Sistem Peghawaan 

Penghawaan berkaitan dengan kenyamanan pelaku didalam ruangan, dimana 

berkaitan juga dengan pengkondisian udara. Sistem penghawaan yang digunakan 

dalam ruangan di Taman Budaya ini terbagi menjadi dua yaitu penghawaan alami dan 

penghawaan buatan. Penghawaan alami memanfaatkan sirkulasi udara didalam 

ruangan dengan memanfaaatkan bukaan yang ada pada jendela maupun atap, 

sehingga terjadi cross ventilation. Penghawaan buatan dengan menggunakan AC. 

Penggunaan sistem pengkondisian udara tergantung pada fungsi ruangnya, dimana 

suhu ideal yaitu 20°C, dengan kelembaban 40%-70%.  

Sistem penghawaan buatan yang digunakan yaitu sistem split, digunakan 

pada ruang – ruang yang khususnya membutuhkan sistem akustik.  

3. Sistem Jaringan Air Bersih  

Sistem distribusi ada dua cara, yaitu ; 

1. Up Feed Distribution 

Yaitu reservoir bawah langsung dipompa keatas dan diberikan pada 

konsumen. Pompa ini bekerja terus menerus 

2. Down Feed Distribution 

Yaitu air dinaikan ke reservoir atas (House Tank), kemudian secara hukum 

gravitasi didistribusikan ke konsumen 

Penerapan Sistem Down Feed Distribution 

Penerapan sistem Down Feed Distribution pada bangunan kantor ini adalah 

air dari saluran kota dan sumur ditampung pada Suction Tank yang berfungsisebagai 

tandon air. Hal ini mengingat pada jam-jam tertentu jaringan kota banyak melayani 

konsumen sehingga keperluan air akan terganggu. Kemudian air dari Section Tank 

secara periodik dipompa ke atas dan ditampung pada House Tank. 

4. Sistem Jaringan Air Kotor 

Sebelum dialirkan ke roil kota, air kotor bangunan ditampung di dalam Water 

Waste Treatment Sistem (WWTS) untuk diolah dan diendapkan. Sedangkan limbah 

padat manusia diendapkan dalam septictank dan peresapan. 

5. Sistem Jaringan Listrik 

Suplai utama berasal dari PLN, didukung oleh suplai cadangan yang berasal 

dari genset. 

6. Sistem Keamaan 

Pengamanan Terhadap Kebakaran  

a. Sistem Tanda Bahaya : Smoke Detector dan heat detector 



83 
 

b. Sistem Pemadan Api  : Sprinkle, Fire hydrant, Fire Estinguisher, Hydrant 

Pillar 

Pengamanan Terhadap Petir  

Untuk bangunan yang mengecil keatas menggunakan jenis penangkal 

petir franklin, dan untuk yang memiliki massa bangunan melebar atau 

memanjang menggunakan penangkal petir jenis faraday 

Penanganan Terhadap Tindak Kriminal 

Penanganan terhadap tindak kriminal menggunakan CCTV untuk 

pengawasan pada setiap bangunan  

7. Sistem Pembuangan Sampah 

Untuk sistem pembuangan sampah dari tiap-tiap bangunan telah disediakan 

tempat sampah, lalu ditampung pada tempat penampungan sementara, 

kemudian dilakukan pengangkutan secara berkala oleh Dinas Kebersihan. 

 6.2.2 Aspek Teknis 

Dengan mempertimbangkan persyaratan diatas, maka sistem struktur dan 

jenis material utama yang direncanakan penggunaannya adalah :  

• Untuk struktur bagian bawah, bangunan Taman Budaya mempunyai ketinggian 

bangunan maksimal 3 lantai, dengan karakter bangunan yang berbeda. Untuk 

bangunan dengan ketinggan dua atau tiga lantai dengan bentang yang pendek 

cukup dengan menggunakan pondasi plat setempat. Sedangkan bangunan 

dengan bentang lebar seperti gedung pementasan dapat menggunakan pondasi 

tiang pancang sebagai alternatif pemilihan sistem pondasi.  

• Untuk struktur tengah bangunan, dinding massif dengan menonjolkan aspek 

budaya lokal seperti batu bata.  

• Untuk penggunaan sistem struktur atap harus mempertimbangkan bentang 

bangunan, bentuk atap dan pencitraan bangunan. Sebagai alternatif untuk 

bangunan dengan bentang yang lebar dapat menggunakan  sistem advance 

structure (shell atau space frame atau folded plate) sebagai pemilihan struktur 

atap. Untuk pencitraan bangunan yang menggambarkan arsitektur neo 

vernakular, atap yang biasa digunakan yaitu atap bubungan pada bangunan yang 

bentangnya lebih pendek.  

 6.2.3 Aspek Arsitektural 

1. Pengolahan Tapak 

Yang akan diolah kaitannya pemanfaatan tapak dalam perancangan ini 

adalah area TBRS Semarang, serta penataan parkir agar kendaraan para pelaku 

kegiatan dapat terparkir dengan rapi. 

2. Aksesibilitas 

Kendaraan yang nantinya akan parkir di TBRS ini dikelompokkan menjadi 

2, yaitu kendaraan pengunjung dan kendaran pengelola. Kendaran Pengunjung 

meliputi motor, mobil dan bus. Sedangkan kendaraan pengelola berupa motor 

dan mobil. Akses bagi pelaku kegiatan sengaja dikategorikan sehingga 

aktivitasnya tidak saling menggangu.   

3. Massa Bangunan  
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Massa bangunan dapat diadopsi dari bentuk-bentuk arsitektur 

tradisional yang kemudian dimodifikasi namun tetap menggunakan kaidah-

kaidah arsitektur Jawa.  

4. Tampilan Bangunan  

Karakter yang dibangun dari Gedung Pertunjukan Wayang Orang TBRS 

Semarang adalah sebuah karya arsitektur dengan gaya modern yang dinamis 

tetapi tetap berciri kebudayaan Jawa. Kombinasi antara material kayu, baja, dan 

kaca akan membuat kesan sebuah gedung pertunjukan wayang orang yang 

tradisional sekaligus modern. Bangunan ini juga akan memiliki bentuk yang 

dinamis tetapi tidak meninggalkan aspek-aspek kebudayaan seperti rumah adat 

dan kesenian Jawa, seperti memanfaatkan tampilan tradisional Jawa dengan 

atap limasan atau joglo yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi sebagai bentuk 

pencitraan arsitektur neo-vernakular.  

5. Ornamen  

Penggunaan ornamen mampu menciptakan sense or place terhadap 

suasana yang ingin diciptakan. Selain itu ornamen juga merupakan salah satu ciri 

arsitektur neovernakular yang masuk pada periode arsitektur post-modern. 

Maka dari itu, gedung ini menggunakan ornamen ukiran-ukiran Jawa yang sarat 

akan makna yang baik. Ornamen-ornamen akan dijadikan sebagai identitas/ 

karakter bangunan untuk membentuk suatu persepsi yang seragam dengan 

fungsi utama gedung pertunjukan wayang orang.  

  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 


