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ABSTRAK 

Dede Kurniawan 
5112413022 

“Pekalongan Heritage Center dengan Pendekatan Arsitektur Simbiosis” 
 

Dosen Pembimbing 
Diharto, S.T., M.Si dan Teguh Prihanto,S.T., M.T 

Prodi S1 Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

 

Pekalongan merupakan daerah yang berada di Jawa tengah. Kota 
Pekalongan memiliki banyak heritage. Salah satunya adalah batik. Batik 
merupakan ciri khas atau identitas dari Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari 
tagline Kota Pekalongan yaitu “World City of Batik”. Heritage kota Pekalongan 
tak hanya batik, ada tradisi dan upacara adat yang hanya dilakukan 
dipekalongan seperti tradisi pehcun dan syawalan. Tradisi tersebut sampai 
sekarang masih dilakukan. Selain itu ada juga tari tradisional, yang perlu 
dilestarikan. Terdapat pula bangunan heritage yang sampai sekarang masih 
digunakan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, orang mulai 
melupakan heritage, bahkan anak muda putra daerah tak jarang yang tidak 
tahu apa saja heritage di kota Pekalongan. Isu generasi milenial yang kurang 
mengerti dan melestarikan heritage Pekalongan ini menjadi latar belakang 
perencanaan Pekalongan Heritage Center. Perencanaan ini akan memberi 
wawasan mengenai heritage Pekalongan kepada masyarakat dengan 
kemasan yang menarik. Agar masyarakat lebih ingin mengetahui apa itu 
heritage. Pekalongan Heritage ini juga akan mengakomodasi pelatihan tari 
tradisional. Pekalongan Heritage Center merupakan sarana yang diperlukan 
untuk meningkatkan kesadaran akan Heritage kota Pekalongan, dengan 
pendekatan Arsitektur Simbiosis yang mana membawa unsur tradisional yang 
dikemas dengan unsur modern sehingga menjadi dinamis dan tak lekang oleh 
zaman. 

 
 Kata Kunci : Heritage; Pekalongan; Arsitetur Simbiosis; 

  



viii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ ii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................. iii 

PERNYATAAN ....................................................................................................iv 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ v 

PERSEMBAHAN .................................................................................................vi 

ABSTRAK   .................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI   ................................................................................................... viii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xiii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................xx 

BAB I    ..................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN.................................................................................................. 1 

1.1. Latar Belakang .............................................................................................. 1 

1.2. Permasalahan ............................................................................................... 4 

1.2.1. Permasalahan Umum ............................................................................ 4 

1.2.2. Permasalahan Khusus ........................................................................... 4 

1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 4 

1.3.1. Maksud .................................................................................................. 4 

1.3.2. Tujuan .................................................................................................... 4 

1.4. Manfaat   ..................................................................................................... 5 

1.4.1. Subjektif ................................................................................................. 5 

1.4.2. Objektif ................................................................................................... 5 

1.5. Lingkup Pembahasan ................................................................................... 5 

1.5.1. Lingkup Pembahasan Substansial ......................................................... 5 

1.5.2. Lingkup Pembahasan Spasial ................................................................ 6 

1.6. Metode Pembahasan .................................................................................... 6 



ix 
 

1.7. Keaslian Judul .............................................................................................. 8 

1.8. Sistematika Pembahasan ............................................................................. 9 

1.9. Skema Pola Pikir ........................................................................................ 10 

BAB II   ................................................................................................... 11 

TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................................... 11 

2.1. Tinjauan Umum Heritage Center ................................................................. 11 

2.1.1. Pengertian Heritage Center .................................................................. 11 

2.1.2. Fungsi Heritage Center ........................................................................ 12 

2.2. Tinjauan Galeri ........................................................................................... 14 

2.2.1. Pengertian Galeri ................................................................................. 14 

2.2.2. Jenis – Jenis Galeri .............................................................................. 15 

2.2.3. Fungsi Galeri ........................................................................................ 15 

2.2.4. Prinsip – Prinsip Perencanaan Galeri ................................................... 16 

2.3. Ruang Pelatihan ......................................................................................... 29 

2.3.1. Pengertian Pelatihan ............................................................................ 29 

2.3.2. Fungsi dan Peranan Pelatihan ............................................................. 30 

2.3.3. Standar Ruang Pelatihan ..................................................................... 30 

2.4. Auditorium .................................................................................................. 31 

2.4.1. Standar dalam auditorium .................................................................... 32 

2.5. Perpustakaan .............................................................................................. 36 

2.5.1. Pengertian perpustakaan ..................................................................... 36 

2.5.2. Persyaratan ruang perpustakaan ......................................................... 36 

2.6. Food Court .................................................................................................. 39 

2.7. Musholla  ................................................................................................... 42 

2.8. Parkir   ................................................................................................... 42 

2.9. Studi Kasus Heritage Center ....................................................................... 44 

2.9.1. Museum Tsunami Aceh ....................................................................... 44 

2.9.2. Malay Heritage Center ......................................................................... 50 



x 
 

2.10. Tinjauan Arsitektur Simbiosis .................................................................... 53 

2.10.1. Pengertian Arsitektur Simbiosis ......................................................... 53 

2.10.2. Karakteristik Arsitektur Simbiosis ....................................................... 54 

2.10.3. Komponen Dasar Arsitektur Simbiosis ............................................... 55 

2.10.4. Contoh Penerapan Arsitektur Simbiosis ............................................. 56 

BAB III   ................................................................................................... 62 

TINJAUAN LOKASI ........................................................................................... 62 

3.1. Tinjauan Kota Pekalongan .......................................................................... 62 

3.1.1. Kedudukan Geografis dan Batas Administrasi ..................................... 62 

3.1.2. Pembagian Wilayah Administrasi ......................................................... 63 

3.2. Tinjauan Lokasi ........................................................................................... 64 

3.3. Lokasi Terpilih ............................................................................................. 65 

3.4. Kriteria Penilaian Site .................................................................................. 66 

3.4.1. Alternatif Site 1 ..................................................................................... 67 

3.4.2. Alternatif Site 2 ..................................................................................... 70 

3.4.3. Alternatif Site 3 ..................................................................................... 73 

3.5. Penilaian/Scoring Site ................................................................................. 76 

3.6. Site Terpilih ................................................................................................. 78 

BAB IV   ................................................................................................... 82 

PENDEKATAN KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
ARSITEKTUR  ................................................................................................... 82 

4.1. Pendekatan Aspek Fungsional ................................................................... 82 

4.1.1. Analisis Pelaku Kegiatan ...................................................................... 83 

4.1.1. Analisis Kapasitas Ruang..................................................................... 86 

4.1.2. Analisis Aktivitas Pelaku dan Kebutuhan Ruang .................................. 86 

4.1.4. Analisis Kelompok Ruang .................................................................... 89 

4.1.5. Analisis Sirkulasi Ruang ....................................................................... 92 

4.1.6. Analisis Besaran Ruang ....................................................................... 93 

4.2. Pendekatan Aspek Kontekstual ................................................................ 101 



xi 
 

4.2.1. Data Site ............................................................................................ 101 

4.2.2. Analisis Kawasan Kontekstual ........................................................... 103 

4.2.3. Analisis Aksesibilitas .......................................................................... 104 

4.2.4. Analisis Klimatologi ............................................................................ 106 

4.3. Pendekatan Aspek Teknis ........................................................................ 108 

4.3.1. Sistem Modul ..................................................................................... 108 

4.3.2. Sistem Struktur .................................................................................. 110 

4.4. Pendekatan Aspek Kinerja ........................................................................ 119 

4.4.1. Sistem Pencahayaan ......................................................................... 119 

4.4.2. Sistem Penghawaan .......................................................................... 121 

4.4.3. Sistem Pemadam Kebakaran ............................................................. 123 

4.4.4. Sistem Transportasi Vertikal .............................................................. 124 

4.4.5. Sistem Jaringan Listrik ....................................................................... 126 

4.4.6. Sistem Jaringan Air Bersih ................................................................. 127 

4.4.7. Sistem Jaringan Air Kotor................................................................... 128 

4.4.8. Sistem Komunikasi ............................................................................. 129 

4.4.9. Sistem Keamanan .............................................................................. 131 

4.4.10. Sistem Penangkal Petir .................................................................... 131 

4.5. Pendekatan Aspek Arsitektural ................................................................. 132 

4.5.1. Konsep Dasar Arsitektur Simbiosis .................................................... 132 

4.5.2. Arah Konsep Pekalongan Heritage Center ......................................... 133 

BAB V   ................................................................................................. 141 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR .................. 141 

5.1. KONSEP FUNSIONAL ............................................................................. 141 

5.1.1. Lingkup Kegiatan ............................................................................... 141 

5.1.2. Konsep Pelaku ................................................................................... 141 

5.1.3. Konsep Besaran Ruang ..................................................................... 142 

5.1.4. Konsep Sirkulasi Ruang ..................................................................... 147 

5.1.5. Konsep Organisasi Ruang ................................................................. 148 

5.2. KONSEP KONTEKSTUAL ........................................................................ 149 



xii 
 

5.2.1. Konsep Kontekstual kawasan ............................................................ 149 

5.2.2. Konsep Aksesibilitas .......................................................................... 149 

5.2.3. Konsep Klimatologi ............................................................................ 150 

5.3. KONSEP TEKNIS ..................................................................................... 152 

5.3.1. Sistem Modul ..................................................................................... 152 

5.3.2. Sistem Struktur .................................................................................. 153 

5.4. KONSEP KINERJA ................................................................................... 153 

5.4.1. Sistem Pencahayaan ......................................................................... 153 

5.4.2. Sistem Penghawaan .......................................................................... 154 

5.4.3. Sistem Pemadam Kebakaran ............................................................. 155 

5.4.4. Sistem Transportasi Vertikal .............................................................. 156 

5.4.5. Sistem Jaringan Listrik ....................................................................... 156 

5.4.6. Sistem Jaringan Air Bersih ................................................................. 157 

5.4.7. Sistem Jaringan Air Kotor................................................................... 158 

5.4.8. Sistem Komunikasi ............................................................................. 158 

5.4.9. Sistem Keamanan .............................................................................. 159 

5.4.10. Sistem Penangkal Petir .................................................................... 159 

5.5. KONSEP ARSITEKTURAL ....................................................................... 159 

5.5.1. Konsep Gubahan Massa .................................................................... 159 

5.5.2. Konsep Arsitektur Simbiosis ............................................................... 162 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 164 

 

  



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1. Alur pikir ........................................................................................ 10 

Gambar 2.1. American Heritage Center, University of Wyoming ........................ 13 

Gambar 2.2. Cherokee Heritage Center,Oklahoma ........................................... 13 

Gambar 2.3. Cahaya Alami pada Galeri ............................................................. 17 

Gambar 2.4. Pola Jalur Sequential Circulation ................................................... 22 

Sumber : De Chiara and Calladar, 1973 ............................................................ 22 

Gambar 2.5. Pola Jalur Random Circulation ...................................................... 23 

Sumber : De Chiara and Calladar, 1973 ............................................................ 23 

Gambar 2.6. Pola Jalur Ring Circulation ............................................................ 23 

Gambar 2.7. Pola Jalur Linear Bercabang ......................................................... 24 

Gambar 2.8. Jarak Display ................................................................................. 28 

Sumber : Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003 ................................................ 28 

Gambar 2.9. Daerah Visual Manusia ................................................................. 28 

Sumber : Julius Panero, 2003 ............................................................................ 28 

Gambar 2.10. Skema Ruang Kelas ................................................................... 31 

Sumber : Ernest dan Peter Neufert, 2006 .......................................................... 31 

Gambar 2.11. Skema Ruang Ganti .................................................................... 31 

Gambar 2.12. Auditorium ................................................................................... 32 

Gambar 2.13. Layout Tempat Duduk (Kanan) Secara Vertikal .......................... 32 

Gambar 2.14. Lay-out Tempat Duduk Secara Vertikal ....................................... 33 

Gambar 2.15. Sudut Maksimal Untuk Melihat ke Arah Panggung Tanpa 
Menggerakkan Kepala ....................................................................................... 34 

Gambar 2.16. Batas Sudut Gerakan Kepala Penonton ...................................... 34 

Gambar 2.17. Layout Tempat Duduk Pada Auditorium ...................................... 34 

Gambar 2.18. Layout Tempat Duduk Pada Auditorium ...................................... 35 



xiv 
 

Gambar 2.19. Dimensi dan Satuan Rak Buku ................................................... 37 

Gambar 2.20. Layout Ruang Baca .................................................................... 39 

Gambar 2.21. Standar Ukuran Kursi dan Meja Restoran ................................... 39 

Gambar 2.22. Standar Dimensi Kursi dan Meja Restoran .................................. 40 

Gambar 2.23. Standar Dimensi Aktivitas Pengunjung Restoran ........................ 40 

Gambar 2.24. Standar Sirkulasi di Dalam Restoran ........................................... 41 

Gambar 2.25. Standar Sirkulasi di Area Pelayanan ........................................... 41 

Gambar 2.26. Standar Dimensi Orang Melakukan Gerakan Sholat ................... 42 

Gambar 2.27. Standar Dimensi Sepeda dan Motor ........................................... 42 

Gambar 2.28. Standar Dimensi Mobil ................................................................ 43 

Gambar 2.29. Standar Dimensi Bus .................................................................. 43 

Gambar 2.30. Standar Dimensi Perputaran Kendaraan ..................................... 43 

Gambar 2.31. Standar Ruang Parkir.................................................................. 43 

Gambar 2.32. Interior Museum Tsunami Aceh .................................................. 44 

Gambar 2.33. Perspektif Museum Tsunami Aceh .............................................. 45 

Gambar 2.34. Interior ruang memorial ............................................................... 46 

Gambar 2.35. Denah ruang kenangan dan lorong tsunami ................................ 47 

Gambar 2.36. Denah lorong cerobong dan sumur doa ...................................... 48 

Gambar 2.37. Denah jembatan harapan ............................................................ 49 

Gambar 2.38. Denah lantai 2 ............................................................................. 50 

Gambar 2.39. Denah lantai 3 ............................................................................. 50 

Gambar 2.40. Tampak Depan Malay Heritage Center ....................................... 51 

Gambar 2.41. interior ruang pameran Malay Heritage Center............................ 51 

Gambar 2.42. interior Ruang Seminar  Malay Heritage Center .......................... 51 

Gambar 2.43. Landscape Malay Heritage Center .............................................. 52 

Gambar 2.44. Koridor Malay Heritage Center .................................................... 52 



xv 
 

Gambar 2.45. National Bunraku theater ............................................................ 57 

Gambar 2.46. Melbourne central ....................................................................... 58 

Gambar 2.47. Kuala Lumpur International Airport .............................................. 59 

Gambar 2.48. Hutan Hujan Tropis di Sekitar Terminal A ................................... 60 

Gambar 2.49. Interior Terminal Kuala Lumpur Inernational Airport .................... 61 

Gambar 3.1. Peta administrasi kota Pekalongan ............................................... 62 

Gambar 3.2. Pembagian wilayah kota Pekalongan ............................................ 63 

Gambar 3.3. Alternatif site 1 .............................................................................. 67 

Gambar 3.4. Batas site alternatif 1 ..................................................................... 68 

Gambar 3.5. Kondisi jalan Alternatif site 1 ......................................................... 69 

Gambar 3.6. Kondisi sekitar Alternatif site 1 ...................................................... 69 

Gambar 3.7. View to Site pada Alternatif site 1 .................................................. 70 

Gambar 3.8. Alternatif site 2 .............................................................................. 70 

Gambar 3.9. Batas site alternatif 2 ..................................................................... 71 

Gambar 3.10. Kondisi JalanAlternatif site 2 ....................................................... 72 

Gambar 3.11. Kondisi sekitar Alternatif site 2 .................................................... 72 

Gambar 3.12. View to site Alternatif site 2 ......................................................... 73 

Gambar 3.13. Alternatif site 3 ............................................................................ 73 

Gambar 3.14. Kondisi sekitar alternatif site 3 ..................................................... 74 

Gambar 3.15. Kondisi Jalan Alternatif site 3 ...................................................... 74 

Gambar 3.16. Drainase alternatif site 3 ............................................................. 75 

Gambar 3.17. View to Site Alternatif site 3 ......................................................... 75 

Gambar 3.18. Site terpilih .................................................................................. 79 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 ........................................................................ 79 

Gambar 3.19. Kawasan sekitar site ................................................................... 80 

Gambar 3.20. Aksesibilitas ke site ..................................................................... 80 



xvi 
 

Gambar 3.21. Potongan jalan Gajah mada ........................................................ 81 

Gambar 3.22. Vegetasi pada site ...................................................................... 81 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 ........................................................................ 81 

Gambar 4.1. Struktur organisasi pengelola Heritage Center .............................. 84 

Gambar 4.2. Sirkulasi pengunjung ..................................................................... 92 

Gambar 4.3. Sirkulasi kegiatan utama ............................................................... 92 

Gambar 4.4. Sirkulasi kegiatan penunjang ......................................................... 92 

Gambar 4.5. Sirkulasi pengelola ........................................................................ 93 

Gambar 4.6. Ukuran Site Eksisting .................................................................. 102 

Gambar 4.7. Konteks Kawasam Site ............................................................... 103 

Gambar 4.8. Garis aksis kawasan ................................................................... 104 

Gambar 4.9. Posisi Site Terhadap Pusat Tansportasi di Kota Pekalongan ...... 104 

Gambar 4.10. Sirkulasi Lingkungan Site .......................................................... 105 

Gambar 4.11. Analisa Aksesibilitas Site .......................................................... 106 

Gambar 4.12. Analisis Klimatologi ................................................................... 107 

Gambar 4.13. Respon Klimatologi ................................................................... 108 

Gambar 4.14. Grid kolom ................................................................................ 109 

Gambar 4.15. Modul vertikal ............................................................................ 110 

Gambar 4.16. Pondasi Bore Pile ..................................................................... 111 

Gambar 4.17. Pondasi Mini Pile ...................................................................... 112 

Gambar 4.18. Struktur Kolom Beton Bertulang ................................................ 113 

Gambar 4.19. Struktur Kolom Baja .................................................................. 114 

Gambar 4.20. Struktur Balok Lantai dan Plat Lantai ........................................ 115 

Gambar 4.21. Struktur Lantai Waffle ................................................................ 115 

Gambar 4.22. Struktur Steel Floor Deck .......................................................... 116 

Gambar 4.23. Plane Truss Structure ............................................................... 117 



xvii 
 

Gambar 4.24. Space Truss Structure .............................................................. 118 

Gambar 4.25. Ilustrasi Pencahayaan Alami ..................................................... 120 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 ....................................................................... 120 

Gambar 4.26. Skema Pencahayaan Buatan Langsung ................................... 121 

Gambar 4.27. Skema Penghawaan Alami ....................................................... 122 

Gambar 4.28. Sistem AC VRV Inverter ............................................................ 122 

Gambar 4.29. Tangga umum ........................................................................... 124 

Gambar 4.30. Tangga darurat ......................................................................... 124 

Gambar 4.31. Ramp ........................................................................................ 125 

Gambar 4.32. Skema Eskalator ....................................................................... 125 

Gambar 4.33. Eskalator ................................................................................... 126 

Gambar 4.34. Lift ............................................................................................. 126 

Gambar 4.35. Skema Sistem Jaringan Listrik .................................................. 127 

Gambar 4.36. Sistem Solar Cell Sebagai Energi Alternatif Pada Bangunan .... 127 

Gambar 4.37. Skema Jaringan Air Bersih ........................................................ 128 

Gambar 4.38. Rainwater Harvesting System ................................................... 128 

Gambar 4.39. Skema Jaringan Air Kotor ......................................................... 129 

Sumber: AnalisisPenulis, 2017 ........................................................................ 129 

Gambar 4.40. Skema Jaringan Air Hujan ........................................................ 129 

Gambar 4.41. Blok Diagram PABX .................................................................. 130 

Gambar 4.42. Bagan Jaringan Internet ............................................................ 130 

Gambar 4.43. Skema Sistem Instalasi CCTV .................................................. 131 

Gambar 4.44. Sistem Penangkal Petir ............................................................. 132 

Gambar 4.45. Motif batik Jlamprang ................................................................ 133 

Gambar 4.46. Unsur Kontekstual Lokal Kota Pekalongan ............................... 134 

Gambar 4.47. Unsur Heritage Kota Pekalongan .............................................. 135 



xviii 
 

Gambar 4.48. Material Pabrikasi ..................................................................... 136 

Gambar 4.49. Aplikasi solar panel pada bangunan .......................................... 137 

Gambar 4.50. Skyligt pada bangunan .............................................................. 137 

Gambar 4.51. Sun Shadiing paracloud ............................................................ 138 

Gambar 4.52. taman ........................................................................................ 138 

Gambar 4.53. Contoh Reflection pool .............................................................. 138 

Gambar 4.54. Bio septictank ........................................................................... 139 

Gambar 4.55. Penggunaan Building Automatic System................................... 140 

Gambar 5.1. Sirkulasi pengunjung ................................................................... 147 

Gambar 5.2. Sirkulasi pengunjung ................................................................... 147 

Gambar 5.3. Organisasi ruang ......................................................................... 148 

Gambar 5.4. Titik temu garis aksis ................................................................... 149 

Gambar 5.5. Sirkulasi ke Dalam dan ke Luar Site ............................................ 150 

Gambar 5.6. Sun Shading Green Wall ............................................................. 151 

Gambar 5.7. Void ............................................................................................. 151 

Gambar 5.8. Skema Solar Panel Sebagai Elemen Desain ............................... 152 

Gambar 5.9. Reflection Pool ............................................................................ 152 

Gambar 5.10. Sistem Lampu Otomatis ............................................................ 153 

Gambar 5.11. Skema penghawaan buatan ...................................................... 154 

Gambar 5.12. Skema AC VRV Inverter ........................................................... 155 

Gambar 5.13. Skema Sistem Pemadam Kebakaran ........................................ 155 

Gambar 5.14. Skema Sensor eskalator ........................................................... 156 

Gambar 5.15. Skema Sistem Jaringan Listrik .................................................. 156 

Gambar 5.16. Skema Sistem panel surya ....................................................... 156 

Gambar 5.17. Skema Jaringan Air Bersih ........................................................ 157 

Gambar 5.18. Skema sistem panen air hujan .................................................. 158 



xix 
 

Gambar 5.19. Skema Pengelolaan Jaringan Air Kotor ..................................... 158 

Gambar 5.20. Pola Jaringan Komunikasi ......................................................... 159 

Gambar 5.21. Site dengan KDB 50% .............................................................. 160 

Gambar 5.22. Building mass ........................................................................... 160 

Gambar 5.23. Split The building ...................................................................... 160 

Gambar 5.24. Eksplorasi bentuk ...................................................................... 161 

Gambar 5.25. Bentuk akhir gubahan massa .................................................... 161 

Gambar 5.26. Skema Building otomatis system .............................................. 163 

  



xx 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1. Penataan Tata Letak Objek 3 Dimensi ...................................................... 20 

Tabel 2.2. Sirkulasi Pencapaian ................................................................................. 24 

Tabel 2.3. Konfigurasi Jalur ........................................................................................ 25 

Tabel 2.4. Ruang Pembentuk Sirkulasi ....................................................................... 27 

Tabel 2.5. Tinggi Rata – Rata Manusia ...................................................................... 28 

Tabel 2.6. Kekuatan Desain dari Komponen Arsitektur Simbiosis ............................. 56 

Tabel 3.1. Penilaian site .............................................................................................. 76 

Tabel 4.1 Jumlah pengelola heritage center .............................................................. 84 

Tabel 4.2 Analisis aktivitas dan kebutuhan ruang pengelola ..................................... 86 

Tabel 4.3 Analisis aktivitas dan kebutuhan ruang kegiatan utama ............................ 88 

Tabel 4.4 Analisis aktivitas dan kebutuhan ruang kegiatan penunjang ..................... 88 

Tabel 4.5 Analisis aktivitas dan kebutuhan ruang kegiatan servis ............................ 89 

Tabel 4.6 Analisis kelompok ruang ............................................................................ 90 

Tabel 4.7 Analisis besaran ruang pengelola .............................................................. 94 

Tabel 4.8 Analisis besaran ruang kegiatan utama ..................................................... 95 

Tabel 4.9 Analisis besaran ruang kegiatan penunjang .............................................. 97 

Tabel 4.10 Analisis besaran ruang kegiatan servis ..................................................... 98 

Tabel 4.11 Analisis besaran ruang kegiatan parkir ...................................................... 99 

Tabel 4.12 Total Besaran Ruang ............................................................................... 100 

Tabel 5.1 Analisis besaran ruang pengelola ............................................................ 142 

Tabel 5.2 Analisis besaran ruang kegiatan utama ................................................... 143 

Tabel 5.3 Analisis besaran ruang kegiatan penunjang ............................................ 144 

Tabel 5.4 Analisis besaran ruang kegiatan servis ................................................... 145 

Tabel 5.5 Analisis besaran ruang kegiatan parkir .................................................... 146 

Tabel 5.6 Total Besaran Ruang ............................................................................... 146



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di pesisir pantai utara 

Provinsi Jawa Tengah. Kota ini mendapat julukan kota batik. Hal ini tidak 

terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan dan ratusan tahun lampau hingga 

sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di 

rumah-rumah. Akibatnya batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan 

masyarakat Pekalongan. Batik telah menjadi nafas penghidupan masyarakat 

Pekalongan dan terbukti tetap dapat eksis dan tidak menyerah pada 

perkembangan jaman, sekaligus menunjukkan keuletan dan keluwesan 

masyarakatnya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran baru.Meskipun tidak 

ada catatan resmi kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut 

perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800. Bahkan menurut 

data yang tercatat di Deperindag, motif batik itu ada yang dibuat pada tahun 

1802, seperti motif pohon kecil berupa bahan baju. 

Perkembangan yang signifikan diperkirakan terjadi setelah perang 

Diponegoro atau perang Jawa pada tahun 1825-1830. Terjadinya peperangan 

ini mendesak keluarga kraton Mataram serta para pengikutnya banyak yang 

meninggalkan daerah kerajaan terbesar ke Timur dan Barat. Di daerah-

daerah baru itu mereka kemudian menggembangkan batik. Ke arah timur 

berkembang dan mempengaruhi batik yang ada di Mojokerto, Tulunggagung, 

hingga menyebar ke Gresik, Surabaya, dan Madura. Sedangkan ke barat 

berkembang di banyumas, Kebumen, Tegal, Cirebon dan Pekalongan. 

Dengan adanya migrasi ini, maka batik Pekalongan yang telah berkembang 

sebelumnya semakin berkembang, Terutama di sekitar daerah pantai hingga  

pusat kota. 

Perjumpaan masyarakat Pekalongan dengan berbagai bangsa seperti 

Cina, Belanda, Arab, India, Melayu dan Jepang pada zaman lampau telah 

mewarnai dinamika pada motif dan tata warna seni batik. Sehingga tumbuh 

beberapa jenis motif batik hasil pengaruh budaya dari berbagai bangsa 

tersebut yang kemudian sebagai motif khas dan menjadi identitas batik 

Pekalongan. Motif Jlamprang diilhami dari Negeri India dan Arab. Motif Encim 
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dan Klenengan, dipengaruhi oleh orang Cina. Motif Pagi-Sore dipengaruhi 

oleh orang Belanda, dan motif Hokokai tumbuh pesat pada masa pendudukan 

Jepang. 

Kota Pekalongan memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. 

Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut 

oleh para nelayan dari berbagai daerah. Selain itu Kota Pekalongan banyak 

terdapat perusahaan pengolahan hasil laut,seperti ikan asin, ikan asap, 

tepung ikan, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan bersekala 

besar maupun industri rumah tangga. Kota Pekalongan terkenal dengan 

nuansa religiusnya, karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. 

Ada beberapa adat tradisi di Pekalongan yang tidak dijumpai di daerah lain 

semisal; syawalan, sedekah bumi, dan sebagainya. Syawalan adalah 

perayaan tujuh hari setelah Idul Fitri dan disemarakkan dengan pemotongan 

lopis raksasa untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para pengunjung. 

Nama Pekalongan sampai saat ini belum jelas asal-usulnya, belum ada 

prasasti atau dokumen lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ada 

hanya berupa cerita rakyat atau legenda. Dokumen tertua yang menyebut 

nama Pekalongan adalah Keputusan Pemerintah Hindia Belanda 

(Gouvernements Besluit) Nomer 40 tahun 1931: nama Pekalongan diambil 

dari kata ‘Halong‘ (dapat banyak) dan dibawah simbol kota tertulis ‘Pek-

Alongan‘. Kemudian berdasarkan keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan 

tanggal 29 januari 1957 dan Tambahan Lembaran daerah Swatantra Tingkat 

I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958, Serta persetujuan Pepekupeda 

Teritorium 4 dengan SK Nomer KTPS-PPD/00351/II/1958:nama Pekalongan 

berasal dari kata ‘A-Pek-Halong-An‘ yang berarti pengangsalan 

(Pendapatan). 

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk 

mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, 

mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi 

terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi 

kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada 

budaya nasional. Menurut dishubparbud kota Pekalongan, guna mewujudkan 

ketahanan budaya, pada kurun waktu 2010-2014 telah dilaksanakan berbagai 

kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya 
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berkisar antara 16 hingga 23 kali penyelenggaraan setiap tahunnya, dengan 

jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif sama untuk setiap 

tahunnya. Perlu ada nya penambahan sarana penyelenggaraan guna 

meningkatkan pelaksanaan festival seni dan budaya di kota pekalongan.  

Dengan sejarah dan kebudayaan yang dimiliki kota Pekalongan, perlu 

adanya suatu wadah maupun sarana guna melestarikan dan memberikan 

informasi kepada para penerus generasi bangsa agar tetap mengenal 

Pekalongan terutama untuk masyarakat pekalongan. Karenabelum ada 

wadah atau sarana informasi yang memfasilitasi heritage kota Pekalongan 

walaupun memang sudah mempunyai museum  batik , yang menonjolkan dan 

memberi pengetahuan mengenai batik. namun itu masih belum cukup untuk 

memfasilitasi semua yang berkaitan dengan kota Pekalongan. Karena 

masyarakat lebih mendefinisikan heritage sebagai bangunan cagar alam atau 

bangunan yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Sebenarnya arti kata 

heritage lebih dari itu. Menurut Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia yang 

dideklarasikan di Ciloto pada tanggal 13 Desember 2003 menyebutkan bahwa 

heritage sebagai pusaka. Pusaka Indonesia berupa pusaka alam, pusaka 

budaya, dan pusaka saujana. Peninggalan warisan budaya bisa berupa 

peninggalan yang berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible). Dalam 

konteks tersebut peninggalan pusaka tersebut berupa foklor dalam bentuk 

cerita rakyat, tarian, kuliner, musik tradisional, bangunan dan lain sebagainya.  

Dengan banyaknya kebudayaan dan keunikan yang terdapat di kota 

pekalongan ini seharusnya ada sebuah wadah atau tempat dimana memuat 

dari mulai sejarah, kebudayaan, tradisi, dan sampai makanan khas kota 

Pekalongan itu sendiri. Menurut Pekalongan dalam angka tahun 2016, 

wisatawan yang mengunjungi museum batik pekalongan dalam kurun waktu 

tahun 2011 – 2014 selalu mengalami peningkatan baik wisatawan 

mancanegara maupun wisatawan nusantara.  

Oleh karena itu muncul ide untuk membuat sebuah wadah warisan kota 

pekalongan, yang didalam nya berisi semua tentang kota Pekalongan, 

didalamnya ada ruang untuk informasi mengenai peninggalan dan 

kebudayaan , kemudian ada auditorium yang mana jadi wadah yang 

digunakan sebagai tempat perhelatan kesenian khas pekalongan. Terdapat 

sebuah area wisata kuliner yang bernuansa tradisional dengan menu yang 



4 
 

 
 

khas dari kota Pekalongan. Tempat ini juga bisa menjadi media untuk 

mengenalkan warisan atau heritage kota pekalongan kepada masyarat 

khususnya masyarakat kota Pekalongan. Tempat ini merupakan wadah 

warisan atau heritage, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

arsitektur simbiosissebagai pendekatan desain arsitekturnya. Pendekatan 

arsitektur simbiosis ini merupakan pendekatan yang memungkinkan 

tradisional berdampingan dengan modern sehingga akan menciptakan 

keselarasan dan keindahan. Heritage yang di kemas dengan modern akan 

lebih menarik bagi masyarakat terutama bagi generasi penerus sehingga 

heritage bisa dilestarikan. Dengan pendekatan arsitektur simbiosisini akan 

menjadikan Pekalongan Heritage Center sebagai ikon Heritage kota 

Pekalongan dengan fungsi sebagai sarana informasi, edukasi, dan rekreasi 

heritage bagi masyarakat. 

1.2. Permasalahan 

1.2.1. Permasalahan Umum 

Bagaimana menyusun landasan program perencanaan dan 

perancangan Pekalongan Heritage Center yang mampu 

mengakomodasi dan mendukung warisan atau heritage kota 

Pekalongan agar menjadi pusat informasi dan juga sarana edukasi dan 

rekreasi bagi masyarakat ? 

1.2.2. Permasalahan Khusus 

Bagaimana merencanakan Pekalongan Heritage Center dengan 

mentransformasikan pendekatan arsitektur simbiosis dalam citra visual, 

kontekstual, dan material dalam bangunan serta sirkulasi didalam 

bangunannya? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Menghasilkan konsep rancangan tempat pusat informasi, edukasi 

dan rekreasi tentang heritage kota Pekalongan, serta memperkenalkan 

pendekatan arsitektur simbiosis sebagai transformasi dalam desain 

arsitekturnya. 

1.3.2. Tujuan 

a. Umum 
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Untuk menghasilkan landasan program perencanaan dan 

perancangan Pekalongan Heritage Center yang mewadahi 

mengenai heritage kota Pekalongan serta menjadi pusat informasi 

dan sarana edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. 

b. Khusus 

Untuk menghasilkan perencanaan yang dapat menampilkan 

arsitektur simbiosis dalam citra visual, kontekstual dan material 

dalam bangunan serta sirkulasi dalam Pekalongan Heritage Center 

yang mendorong masyarakat untuk lebih mengenal kebudayaan 

kota Pekalongan. 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Subjektif 

a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh Proyek Akhir 

Arsitektur (PAA) sebagai penentu kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) 

pada Prodi Teknik Arsitektur Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) 2017. 

b. Penulis mendapatkan pengetahuan lebih tentang Pekalongan 

Heritage Center dengan pendekatan arsitektur simbiosisserta dapat 

dipergunakan dalam referensi perencanaan dimasa mendatang. 

1.4.2. Objektif 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait perancangan 

tentang  Pekalongan Heritage Center maupun pendekatan arsitektur 

simbiosis. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Lingkup Pembahasan Substansial 

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan 

Pekalongan Heritage Center dengan pendekatan arsitektur simbiosis di 

Kota Pekalongan yang merupakan bangunan massa banyak dengan 

titik berat pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur, 

sedangkan hal-hal diluar ke-arsitekturan yang mempengaruhi, melatar 

belakangi dan mendasari faktor-faktor perencanaan akan di batasi, 

dipertimbangkan dan diasumsikan tanpa dibahas secara mendalam. 
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1.5.2. Lingkup Pembahasan Spasial 

Secara administratif daerah perencanaan Pekalongan Heritage 

Center dengan pendekatan arsitektur simbiosisberada di kota 

Pekalongan. 

1.6. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan program 

perencanaan dan konsep perancangan arsitektur dengan judul Pekalongan 

Heritage Center dengan pendekatan Arsitektur simbiosis ini menggunakan 

metode deskriptif. Metode ini memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan 

mengenai design requirement (persyaratan desain) dan designdeterminant 

(ketentuan desain) terhadap perencanaan dan perancangan Pekalongan 

Heritage Center dengan pendekatan Arsitektur simbiosis. 

Berdasarkan design requirement dan design determinant inilahnantinya 

akan ditelusuri data yang diperlukan. Data yang terkumpulkemudian akan 

dianalisis lebih mendalam sesuai dengan kriteria yangakan dibahas. Dari hasil 

penganalisisan inilah nantinya akan didapat suatu kesimpulan, batasan dan 

juga anggapan secara jelas mengenai perencanaan dan perancangan. Hasil 

kesimpulan keseluruhan nantinya merupakan landasan yang digunakan 

dalam perencanaan dan perancangan Pekalongan Heritage Center dengan 

pendekatan Arsitektur simbiosis sebagai dasar dalam Desain Grafis 

Arsitektur. 

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian akan 

dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu:  

a. Data Primer 

1) Observasi Lapangan 

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di wilayah lokasi dan 

site perencanaan dan perancangan Pekalongan Heritage Center 

dengan pendekatan arsitektur simbiosis.  

2) Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola serta berbagai 

pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan dan perancangan 

Pekalongan Heritage Center dengan pendekatan arsitektur simbiosis. 
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3) Studi Kasus 

Melakukan studi kasus ke museum heritage atau sejenisnya yang  

terbangun terkait yang ada untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan 

dalam heritage center, bagaimana sistem pengelolaan manajemennya, 

penataan kawasannya, dan apa saja yang bisa diambil atau dihindari 

dari lokasi studi kasus ke dalam perencanaan dan perancangan 

Pekalongan Heritage Center dengan pendekatan Arsitektur simbiosis. 

b. Data Sekunder 

Studi literatur melalui buku dan sumber-sumber tertulis mengenai 

perencanaan dan perancangan Pekalongan Heritage Center, serta 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perencanaan dan 

perancangan Pekalongan Heritage Center dengan pendekatan arsitektur 

simbiosis. 

1) Buku-buku 

Mencari data-data dari berbagai buku terkait perencanaan dan 

perancangan heritage center, hubungan antara arsitektur dan heritage, 

dan konsep perancangan arsitektur simbiosis. 

2) Peraturan 

Dibutuhkan peraturan dan kebijakan yang mendasari dibangunnya 

heritage center, hal apa saja yang membatasi, dan dukungan dari 

pemerintah tentang pengembangan heritage. 

3) Media/internet 

Data literatur yang belum didapat dari buku maupun peraturan bisa 

didapatkan dari internet, terutama dari jurnal-jurnal tentang heritage, 

kawasan budaya, arsitektur dan budaya, dan lain-lain yang terkait dalam 

perencanaan dan perancangan Pekalongan Heritage Center dengan 

pendekatan Arsitektur simbiosis. 
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1.7. Keaslian Judul 

Beberapa tugas akhir yang telah di lakukan : 

a. Pengembangan Kawasan Heritage Eks Stasiun Lasem dan Sekitarnya 

dengan Penekanan Desain Interaksi Antar Ruang Sejarah , 2017 (Oleh 

Henry Dwi Saputra, TA Universitas Negeri Semarang)  

Pengembangan dan perancangan kawasan heritage eks stasiun lasem 

adalah merevitalisasi kawasan stasiun lasem dan sekitarnya agar dapat 

dikembangkan serta menjadi destinasi wisata dengan pendekatan desain 

interaksi antar ruang sejarah. 

b. Pusat Wayang Kulit di kota Surakarta dengan pendekatan Desain 

Arsitektur Vernakular, 2017 (Oleh Rohman Hidayat, TA Universitas 

Negeri Semarang) 

Perancangan pusat wayang kulit di surakarta adalah sebuah wadah dan 

sarana informasi mengenai wayang kulit. Didesain dengan pendekatan 

arsitektur vernakular agar lebih mendapatkan kesan tradisional. 

c. Lasem Heritage Center dengan Pendekatan Arsitektur Etnik 

Kontemporer,  2016 (Oleh Esnan Pramono, TA Universitas 

Muhammadiyah Surakarta) 

Perancangan heritage center yang berada di kota lasem yang menjadi 

wadah warisan kebudayaan serta sebagai sarana edukasi dan informasi 

mengenai heritage yang ada di kota lasem dengan pendekatan arsitektur 

etnik kontemporer. 

 

Dari judul diatas, merupakan tugas akhir yang membuktikan bahwa judul 

Pekalongan Heritage Center dengan pendekatan Arsitektur simbiosis 

mempunyai sebuah originalitas atau keaslian judul. 
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1.8. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Pekalongan Heritage Center dengan pendekatan arsitektur 

simbiosis adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, 

ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, serta alur 

bahasan dan alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tinjauan mengenai Pekalongan Heritage Center dengan 

pendekatan arsitektur simbiosis, kaitannya dengan tinjauan heritage yang ada 

dipekalongan dan kebutuhan ruang yang diperlukan guna menunjang aktivitas 

di Pekalongan Heritage Center. Selain itu, juga membahas tentang tinjauan 

studi kasus. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang gambaran umum pemilihan site berupa data fisik dan 

non fisik, potensi dan kebijakan tata ruang pemilihan site, gambaran khusus 

berupa data tentang batas wilayah dan karakteristik site terpilih. 

BAB IV PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Berisi paparan mengenai pendekatan konsep Pekalongan Heritage Center 

dengan pendekatan arsitektur simbiosis berupa analisis  pelaku, kegiatan,  

dan pendekatan besaran ruang, serta analisis struktur dan konstruksi, utilitas, 

dan analisis perancangan yang terkait dengan pendekatan desain yang 

digunakan. 

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PEKALONGAN 

HERITAGE CENTER DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR SIMBIOSIS 

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Pekalongan 

Heritage Center dengan pendekatan Arsitektur simbiosis yang  ditarik  

berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
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1.9. Skema Pola Pikir 

 
Gambar 1.1. Alur pikir 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Heritage Center 

2.1.1. Pengertian Heritage Center 

Definisi “heritage” menurut UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and cultural Organization) yaitu sebagai warisan budaya ada 

masa lalu yang sekarang di jalani oleh manusia dan diteruskan kepada 

generasi mendatang. Warisan budaya adalah peninggalan yang 

mempunyai nilai yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan serta 

diturunkan kepada generasi mendatang. Menurut Piagam Pelestarian 

Pusaka Indonesia yang dideklarasikan di Ciloto pada tanggal 13 

Desember 2003 menyebutkan bahwa heritage sebagai pusaka. Pusaka 

Indonesia berupa pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. 

Peninggalan warisan budaya bisa berupa peninggalan yang berwujud 

(tangible) dan tidak berwujud (intangible). Dalam konteks tersebut 

peninggalan pusaka tersebut berupa foklor dalam bentuk cerita rakyat, 

tarian, kuliner, musik tradisional, bangunan dan lain sebagainya. 

Khususnya untuk bangunan gedung dalam UU No. 5 Tahun 1992 

tentang cagar budaya menyebutkan bahwa bangunan bisa ditetapkan 

sebagai benda cagar budaya jika berusia lebih dari 50 tahun. Sehingga 

perlu dilestarikan dan dilindungi ditetapkan sebagai bangunan 

konservasi. 

Pengertian heritage sesungguhnya cukup luas. Dalam kamus 

Inggris-Indonesia susunan John M Echols dan Hassan Shadily, heritage 

berarti warisan atau pusaka. Sedangkan dalam kamus Oxford, heritage 

ditulis sebagai sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa 

atau negara selama bertahun-tahun dan diangap sebagai bagian 

penting dari karakter mereka. Sedangkan menurut Masino Sinaga 

(2011) heritage adalah warisan, pusaka, dan kebudayaan yang kita 

warisi. 

Center adalah pusat dimana menjadi titik perhatian bagi manusia 

secara visual maupun fungsi. Selain menjadi pusat perhatian juga 

mempunyai arti sebagai tempat untuk mengkonsentrasikan suatu 

11 



12 
 

 
 

aktivitas – aktivitas pada satu tempat. Heritage Center secara luas 

memiliki arti bahwa pusat warisan budaya yang mewadahi peninggalan 

pusaka budaya dalam satu tempat dan menjadi pusat perhatian bagi 

manusia. 

2.1.2. Fungsi Heritage Center 

Bangunan Heritage Center memiliki beberapa fungsi antara lain: 

a. Fungsi Pameran 

Fungsi pameran dalam bangunan Heritage Center merupakan 

menampilkan benda warisan budaya kepada pengunjung, sehingga 

menumbuhkan apresiasi masyarakat. Fungsi pameran menurut 

(Cahyono, 2002) dibagi menjadi empat kategori yaitu : 

1) Fungsi Apresiasi 

Merupakan kegiatan untuk menilai dan menghargai suatu karya 

atau benda yang dipamerkan. 

2) Fungsi Edukasi 

Yaitu pameran tersebut memberikan pembelajaran kepada 

masyarakat tentang nilai keindahan, nilai sejarah, nilai budaya 

dan sebagainya. 

3) Fungsi Rekreasi 

Kegiatan pameran tersebut memberikan rasa senang sehingga 

memberikan nilai psikis dan spiritual terutama hiburan. 

4) Fungsi Prestasi 

Yaitu penilaian terhadap sebuah karya yang dipamerkan, 

sehingga dapat diketahui bagus atau tidak pameran tersebut. 

b. Fungsi Studi 

Fungsi bangunan Heritage Center sebagai studi adalah dimana 

segala aktivitas dalam bangunan tersebut digunakan sebagai 

kegiatan belajar tentang warisan atau arsip pada masa lalu. Fungsi 

Heritage Center sebagai studi sebagaimana di contohka oleh 

American Heritage Center (AHC) milik  University of Wyoming. 

Bangunan AHC berisi tentang repositor koleksi manuskrip, buku 

langka, dan arsip universitas. Selain menyimpan berbagai koleksi 

buku, AHC juga mensponsori berbagai program seminar, symposium 

dan pameran. 
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Gambar 2.1. American Heritage Center, University of Wyoming 

Sumber : www.wikipedia.com 

 

c. Fungsi Wisata 

Fungsi wisata Heritage Center merupakan bangunan yang 

dibangun dengan tujuan tertentu atau memberikan nuansa senang. 

Sebagai contoh bangunan Cherokee Heritage Center di Negara 

bagian Oklahoma, Amerika Serikat yang dibangun dengan tujuan 

sebagai tempat wisata. Dalam CherokeeHeritage Center terdapat, 

museum yang berisi tentang perjalanan sejarah masyarakat Indian 

Cherokee, Cherokee Village yang menampilkan suasana pedesaan 

masa lalu masyarakat Indian, dan mini theater tempat berkumpul 

masyarakat Indian. 

 
Gambar 2.2. Cherokee Heritage Center,Oklahoma 

Sumber : www.cherokee.org 
 
 
 
 
 
 

 

 



14 
 

 
 

2.2. Tinjauan Galeri 

2.2.1. Pengertian Galeri 

Galeri berasal dari kata latin yaitu “galleria”, sebuah kata benda yang 

bermakna sebuah ruang terbuka tanpa pintu yang dibatasi dinding 

berbentuk U dan disangga tiang-tiang kantilever yang berfungsi sebagai 

ruang pertemuan umum untuk berdiskusi apa saja. Pengertian tersebut 

dapat ditarik sebagai pengertian bahwa galeri adalah tempat/ruang yang 

digunakan sebagai memamerkan karya dan budaya dalam bentuk dan 

penataan secara estetis. Galeri bukan saja digunakan sebagai hiburan, 

melainkan sebagai pengembang wawasan dan edukasi setiap 

pengunjung. 

Di Indonesia, galeri sering diartikan sebagai ruang atau bangunan 

tersendiri yang digunakan untuk memamerkan karya seni (Ensiklopedia 

Nasional Indonesia Jilid 6, 1986). Lalu selain itu juga memberi 

pelayanan dalam bidang seni baik itu konsultasi ataupun workshop yang 

dapat menumbuhkan jiwa seni dalam masyarakat.Dalam Wikipedia, 

galeri adalah ruangan atau gedung tempat memamerkan benda atau 

karya seni seperti: galeri foto, koleksi lukisan, patung, dan lain-lain. 

Meskipun galeri sering dikaitkan dengan ruangan yang disediakan untuk 

menampilkan karya-karya seni rupa, namun galeri kadang-kadang 

digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan artistik, seperti: seni 

pertunjukkan, konser musik, membaca puisi dan lain-lain. 

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2003), 

galeri adalah selasar atau tempat, dapat pula diartikan sebagai tempat 

yang memamerkan karya seni tiga dimensional karya seorang atau 

sekelompok seniman atau bisa juga didefinisikan sebagai ruangan atau 

gedung tempat untuk memamerkan benda atau karya seni. 

Sedangkan galeri pada awalnya merupakan bagian dari museum 

yang berfungsi sebagai ruang pameran. Menurut Robillard (1982), 

ruang publik pada museum dibagi menjadi 4 bagian: 

a. Entrance hall 

b. Jalur Sirkulasi 

c. Galeri 

d. Lounge (ruang duduk) 
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Dalam kamus Oxford (2005) Galeri adalah: 

a. Sebuah ruangan atau bangunan untuk menampilkan atau menjual 

karya-karya seni. 

b. Tempat yang menyediakan karya-karya foto-foto oleh fotographer 

dan lukisan oleh seniman. 

c. Ruang yang disediakan untuk tempat yang memproyeksikan interior 

atau tema untuk penyanyi, musisi, penonton, gereja, alat-alat musik, 

dan tempat untuk bermain film. 

Sebuah ruangan untuk tempat teater dan menyediakan kursi-kursi 

untuk penonton. 

 

2.2.2. Jenis – Jenis Galeri 

Menurut Rina Kumala Dewi (2010), jenis – jenis galeri dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

a. Galeri di dalam museum 

Galeri ini merupakan galeri khusus untuk memamerkan benda-

benda yang dianggap memiliki nilai sejarah ataupun kelangkaan. 

b. Galeri Kontemporer 

Galeri yang memiliki fungsi komersial dan dimiliki oleh perorangan. 

c. Vanity Gallery 

Galeri seni artistik yang dapat diubah menjadi suatu kegiatan 

didalamnya, seperti pendidikan dan pekerjaan. 

d. Galeri Arsitektur 

Galeri untuk memamerkan hasil karya-karya di bidang arsitektur 

yang memiliki perbedaan antara 4 jenis galeri menurut karakter 

masing-masing. 

e. Galeri Komersil 

Galeri untuk mencari keuntungan, bisnis secara pribadi untuk 

menjual hasil karya. Tidak berorientasi mencari keuntungan kolektif 

dari pemerintah nasional atau lokal. 

2.2.3. Fungsi Galeri 

Galeri memiliki fungsi utama sebagai wadah / alat komunikasi antara 

konsumen dengan produsen. Pihak produsen yang dimaksud adalah 

para seniman sedangkan konsumen adalah kolektor dan masyarakat. 
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Fungsi galeri menurut Kakanwil Perdagangan dalam Aditama (2011:38) 

antara lain : 

a. Sebagai tempat promosi barang-barang seni. 

b. Sebagai tempat mengembangkan pasar bagi para seniman. 

c. Sebagai tempat melestarikan dan memperkenalkan karya seni dan 

budaya dari seluruh Indonesia. 

d. Sebagai tempat pembinaan usaha dan organisasi usaha antara 

seniman dan pengelola. 

e. Sebagai jembatan dalam rangka eksistensi pengembangan 

kewirausahaan. 

f. Sebagai salah satu obyek pengembangan pariwisata nasional. 

2.2.4. Prinsip – Prinsip Perencanaan Galeri 

a. Persyaratan Umum 

Menurut Neufert (1996), ruang pamer pada galeri sebagai 

tempat untuk memamerkan atau mendisplay karya seni harus 

memenuhi beberapa hal yaitu: Terlindung dari kerusakan, 

pencurian, kelembaban, kekeringan, cahaya matahari langsung 

dan debu. Persyaratan umum tersebut antara lain : 

1) Pencahayaan yang cukup 

2) Penghawaan yang baik dan kondisi ruang yang stabil 

3) Tampilan display dibuat semenarik mungkin dan dapat dilihat 

dengan mudah 

b. Pencahayaan pada Galeri 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.1405 tahun 2002, 

pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja 

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. 

Dengan adanya cahaya pada lingkungan ruang dalam yang 

bertujuan menyinari berbagai bentuk elemen-elemen yang ada di 

dalam ruang, sehingga ruangan menjadi teramati dan dapat 

dirasakan suasana visualnya (Honggowidjaja, 2003). Pencahayaan 

pada galeri memberikan kontribusi yang besar tentang bagaimana 

menampilkan benda yang dipamerkan agar lebih memiliki kekuatan 

dan menarik sesuai tema yang ada, selain itu pencahayaan juga 

dapat memberikan fokus yang lebih menonjol dibandingkan dengan 
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suasana galeri secara keseluruhan. Berdasarkan sumber dan 

fungsinya pencahayaan dibagi menjadi : 

1) Pencahayaan Alami (Natural Lighting) 

Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang diperoleh dari 

sinar matahari langsung dimana cahaya ini diperoleh pada pagi 

hari hingga sore hari (Aditya, 2011). Pencahayaan alami dapat 

diperoleh dengan membuat jendela atau ventilasi atau bukaan-

bukaan yang besar. Pencahayaan alami dapat digunakan 

sebagai efek dari mendramatisir dan menghidupkan desain dari 

sebuah bangunan. Beberapa arsitek menggunakan 

pencahayaan alami sebagai bentuk dari bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Cahaya Alami pada Galeri 
Sumber : Ernst Neufert, 2002 

2) Pencahayaan Buatan (General Artificial Lighting) 

Pencahayaan buatan merupakan salah satu sistem dimana 

sumber yang dihasilkannya bersumber pada alat yang 

diciptakan manusia, sebagai contoh lampu pijar, lilin, dan 

cahaya kampu. Pencahayaan buatan diperlukan sebab tidak 

sepenuhnya dapat bergantung dengan ketersediaan 

pencahayaan alami (Satwiko, 2008). Pencahayaan buatan 

sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

(a) Mempunyai intensitas yang cukup sesuai dengan jenis 

kegiatan. 

(b) Tidak menimbulkan pertambahan suhu udara yang 

berlebihan pada ruang. 
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(c) Memberikan pencahayaan dengan intensitas yang tetap 

menyebar secara merata, tidak berkedip, tidak menyilaukan 

dan tidak menimbulkan bayang-bayang yang dapat 

mengganggu kegiatan. 

Sistem pencahayaan buatan menurut cakupan cahaya dapat 

dibedakan menjadi : 

(a) General Lighting 

Pencahayaan merata pada ruangan & dimaksudkan untuk 

memberi kesan merata agar tidak terlalu gelap. 

(b) Ambience Lighting 

Pencahayaan tidak langsung yang di pantulkan plafon & 

dinding, lampu dapat digantung pada dinding atau menyatu 

dengan perabot. 

(c) Task Lighting 

Jenis pencahayaan yang hanya terdapat pada tempat & 

area sekelilingnya yang terkena cahaya. 

(d) Accent Lighting 

Jenis pencahayaan yang digunakan pada obyek tertentu. 

(e) Decorative Lighting 

Pencahayaan dengan lampu sebagai object untuk di lihat. 

Sistem pencahayaan buatan menurut arah pencahayaan dapat 

dibedakan menjadi (Saptono Istiawan, 2006: 26): 

(a) Downlight (Arah cahaya ke bawah) 

Arah pencahayaan ini berasal dari atas dengan tujuan 

untuk memberikan cahaya pada obyek di bawahnya. 

(b) Uplight (Arah cahaya ke atas) 

Pencahayaan datang dari bawah ke atas. Uplight umumnya 

berperan untuk dekoratif dengan kesan megah, dramatis, 

dan memunculkan dimensi. 

(c) Backlight (Arah cahaya dari belakang) 

Arah pencahayaan berasal dari belakang obyek untuk 

memberi aksentuasi pada obyek seperti menimbulkan 

siluet. Jenis pencahayaan memberikan pinggiran cahaya 
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yang menarik pada obyek dan bentuk obyek menjadi lebih 

terlihat. 

(d) Sidelight (Arah cahaya dari samping) 

Arah cahaya datang dari samping sehingga memberikan 

penekanan pada elemen interior tertentu, memberikan 

aksen pada obyek. Biasanya digunakan pada benda-benda 

seni untuk menonjolkan nilai seninya. 

(e) Frontlight (Arah cahaya dari depan) 

Arah cahaya datang dari depan obyek dan biasanya 

diaplikasikan pada obyek dua dimensi seperti lukisan atau 

foto. 

c. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan memberikan kenyamanan thermal bagi 

pengunjungnya. Kenyamanan fisik dapat dicapai pada kondisi 

temperatur rata-rata 23°C. Akan tetapi temperatur rendah lebih baik 

untuk koleksi yang dikonservasikan. Temperatur 20ºC sampai 21°C 

adalah jarak yang biasanya direkomendasikan untuk ruang 

pameran yang digunakan untuk umum. Sedangkan temperatur 

15°C sampai 20°C direkomendasikan bagi ruang penyimpanan 

koleksi. Pencapaian kondisi kenyamanan ini tergantung dari 

banyaknya bukaan jendela, kondisi lingkungan, jumlah manusia 

dan dimensi ruang. Untuk mengatasinya dapat dicapai dengan 

banyaknya bukaan jendela atau menggunakan penghawaan seperti 

Air Conditioner atau Fan (Suptandar, J. Pamudji, 1999). Berikut 

adalah beberapa jenis Air Conditioner yang dijelaskan menurut 

peletakannya: 

1) Mounted type 

Ditanam didalam dinding atau didalam plafond ruangan. 

2) Ceiling type 

Ditanam di atas atau dipasang di langit-langit ruangan. 

3) Custom floor type 

Diletakkan di atas lantai tanpa ada pemasangan khusus. 

4) Wall mounted type 

Ditanam didalam dinding. 
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Menurut Susanto (2004) penataan dalam perancangan ruang 

pamer yang baik terkait dengan beberapa hal yang harus 

diperhatikan baik hasil karya 2 dimensi maupun 3 dimensi adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Penataan Tata Letak Objek 3 Dimensi 

Tata Peletakan Penyajian 
Keterangan 

Objek 

Kotak dengan 
material kaca 

 Salah satu 
penyajian objek 

karya tiga 
dimensi dengan 
menyimpannya 
dalam sebuah 

kotak box, 
dengan maksud 

bahwa objek 
tersebut tidak 

boleh tersentuh 
tangan 

Split level 

 
Penyajian objek 

karya tiga 
dimensi dengan 
menggunakan 

trap – trap 
panggung 

Dengan di gantung 

 
Penyajian objek 

tiga dimensi yang 
demikian 
biasanya 

dilakukan pada 
objek yang tidak 
dapat diletakkan 
dan berukuran 
cukup besar 

sehingga hanya 
dapat digantung 
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Dengan 
disangga/penyangga 

 
Penyajian objek 

tiga dimensi 
dengan cara 

disangga 
biasanya berlaku 
pada objek yang 
menggunakan 
material patung 

dan gerabah  

Sumber : Susanto, 2004 

e. Elemen Interior 

1) Elemen Lantai 

Lantai merupakan elemen horizontal pembentuk ruang. Menurut 

DK. Ching (1979), elemen horizontal suatu ruang dapat 

dipertegas dengan cara meninggikan maupun menurunkan 

bidang lantai dan lantai dasar. Dengan demikian akan terbentuk 

kesatuan ruang dan kesatuan visual pada ruang pamer akibat 

adanya penurunan dan peninggian elemen lantai. 

2) Elemen Dinding 

Dinding adalah elemen arsitektur yang penting untuk setiap 

bangunan. Secara tradisional, dinding telah berfungsi sebagai 

struktur pemikul lantai diatas permukaan tanah, langit – langit 

dan atap. Menjadi muka bangunan, memberi proteksi dan privasi 

pada ruang interior yang dibentuknya. (D.K Ching, 1979). 

Tekstur dinding juga mempengaruhi jumlah cahaya yang akan 

dipantulkan atau diserap. Dinding yang halus lebih banyak 

memantulkan cahaya daripada dinding yang memiliki tekstur 

yang cenderung mengaburkan cahaya yang menyinari 

permukaannya. Demikian pula halnya, permukaan dinding yang 

halus dan keras lebih banyak memantulkan suara ke dalam 

ruang daripada dinding – dinding yang berpori dan bertekstur 

lembut (D.K Ching, 1979).  

3) Elemen Ceiling 

Menurut Gardner (1960), langit-langit/ceiling yang sesuai untuk 

ruang pamer (exibition hall) adalah langit-langit yang sebagian 

dibiarkan terbuka untuk keperluan ekonomis dan memberikan 
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kemudahan untuk akses terhadap peralatan yang digantung 

pada langit-langit/ceiling. Ceiling merupakan faktor yang penting 

yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakan komponen yang 

terkait dengan pencahayaan. 

f. Sirkulasi Ruang 

Sirkulasi dalam galeri mengantarkan pengunjung untuk 

memberikan kelayakan dalam memamerkan hasil karya. Sirkulasi 

pergerakan jalur dalam suatu kegiatan ruang pameran perlu 

dilakukan agar memberikan kenyamanan antara objek dengan 

pengunjung. Menurut De Chiara dan Calladar (Time Saver 

Standards for Building Types, 1973), tipe sirkulasi dalam suatu 

ruang yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Sequential Circulation 

Sirkulasi yang terbentuk berdasarkan ruang yang telah dilalui 

dan benda seni yang dipamerkan satu persatu menurut ruang 

pamer yang berbentuk ulir maupun memutar sampai akhirnya 

kembali menuju pusat entrance area galeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Pola Jalur Sequential Circulation 
Sumber : De Chiara and Calladar, 1973 
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2) Random Circulation 

Sirkulasi yang memberikan kebebasan bagi para pengunjungnya 

untuk dapat memilih jalur jalannya sendiri dan tidak terikat pada 

suatu keadaan dan bentuk ruang tertentu tanpa adanya batasan 

ruang atau dinding pemisah ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Pola Jalur Random Circulation 
Sumber : De Chiara and Calladar, 1973 

3) Ring Circulation 

Sirkulasi yang memiliki dua alternatif, penggunaannya lebih 

aman karena memiliki dua rute yang berbeda untuk menuju 

keluar suatu ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Pola Jalur Ring Circulation 
Sumber : De Chiara and Calladar, 1973 
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4) Linear Bercabang 

Sirkulasi pengunjung jelas dan tidak terganggu, pembagian 

koleksi teratur dan jelas sehingga pengunjung bebas melihat 

koleksi yang dipamerkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Pola Jalur Linear Bercabang 
Sumber : De Chiara and Calladar, 1973 

Menurut DK. Ching (2000), faktor yang berpengaruh dalam 

sirkulasi eksterior maupun interior yaitu pencapaian, konfigurasi 

jalur, hubungan jalur dan ruang, bentuk ruang sirkulasi. Dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

5) Pencapaian 

Pencapaian merupakan jalur yang ditempuh untuk 

mendekati/menuju bangunan 

Tabel 2.2. Sirkulasi Pencapaian 

Pencapaian Keterangan Gambar 

Pencapaian 
langsung 

Suatu pendekatan 
yang mengarah 

langsung kesuatu 
tempat masuk, 

melalui sebuah jalan 
lurus yang segaris 
dengan alur sumbu 

bangunan 
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Pencapaian 
tersamar 

Pendekatan yang 
samar meningkatkan 
efek perspektif pada 

fasad depan dan 
bangunan 

 

Pencapaian 
berputar 

Jalur berputar 
memperpanjang 

urutan pencapaian 

 

Sumber : D. K. Ching, 2000 

6) Konfigurasi jalur 

Konfigurasi jalur yaitu tata urutan pergerakan pengunjung 

sampai titik pencapaian akhir. 

Tabel 2.3. Konfigurasi Jalur 

No Jalur Keterangan Gambar 

1 Linier Jalan lurus yang 
mengorganisir untuk 
sederet ruang-ruang 
 
 
 
 
 

 

2 Radial Jalan lurus yang 
berkembang dari atau 
berhenti pada sebuah 
pusat 
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3 Spiral Jalan tunggal 
menerus, yang berasal 
dari titik pusat, 
mengelilingi pusat 
dengan jarak yang 
berubah 
 
 
 

 

4 Grid Dua pasang jalan 
sejajar yang saling 
berpotongan pada 
jarak yang sama dan 
membentuk ruang segi 
empat 
 
 
 

 

5 Jaringan Jalan yang 
menghubungkan titik-
titik tertentu dalam 
ruang 
 
 
 
 

 

6 Komposit Kombinasi 
keseluruhan pola jalur 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber : D. K. Ching, 2000 

7) Bentuk Ruang Sirkulasi 

Bentuk ruang sirkulasi lebih mengutamakan pada interior 

bangunan yang dapat menampung gerak pengunjung waktu 

berkeliling, berhenti sejenak, beristirahat, atau menikmati 

sesuatu yang dianggapnya menarik. 
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Tabel 2.4. Ruang Pembentuk Sirkulasi 

No 
Ruang 

Sirkulasi 
Keterangan Gambar 

1 Tertutup Membentuk koridor 
pribadi yang 
berkaitan dengan 
ruang-ruang yang 
dihubungkan 
melalui pintu 
masuk 
 
 
 

 

2 Terbuka 
pada salah 
satu sisinya 

Membentuk balkon 
yang memberikan 
kesan kontinuitas 
visual 
 
 
 
 
 
 

 

3 Terbuka 
pada kedua 
sisinya 

Membentuk 
deretan kolom 
untuk jalan lintas 
yang menjadi 
sebuah perluasan 
fisik dan ruang 
yang ditembusnya 
 
 

 

Sumber : D. K. Ching, 2000 

g. Jarak Display 

Berikut merupakan standar jarak pengamat terhadap objek dengan 

mengacu pada tinggi rata – rata manusia di Indonesia yang sesuai 

dengan pandangan mata sehingga dapat mencakup objek yang 

dilihat dalam posisi nyaman. Tentu suatu pameran yang baik adalah 

pameran yang menampilkan objek pada sudut pandang normal 

penglihatan manusia yang berkisar antara 27º sampai 54º. Posisi 

atau tempat perletakan yang baik adalah antara 30º – 60º pada 

ketinggian ruangan 6,70 meter dan 2,13 meter dan untuk karya seni 

panjangnya 3,04 – 3,65 cm maka pengunjung dapat melihat secara 

nyaman dengan penataan yang demikian. (Neufert, 1996) 



28 
 

 
 

Tabel 2.5. Tinggi Rata – Rata Manusia 

Gender 
Tinggi Rata – 

Rata 
Pandangan Mata 

Pria 165 cm 160 cm 
Wanita 155 cm 150 cm 

Anak - Anak 115 cm 110 cm 
Sumber : Neufert, 1996 

Gambar 2.8. Jarak Display 
Sumber : Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Daerah Visual Manusia 
Sumber : Julius Panero, 2003 
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h. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada galeri harus dibuat sangat aman, bukan 

hanya mengandalkan sistem aktif dari penjaganya dan sistem 

keamanan digital, tapi juga dari segi desain dan tatanan dari galeri 

itu sendiri. Semua aspek dari galeri harus didesain untuk menjaga 

keamanan dari koleksinya sendiri. Koleksi ini harus dilindungi dari 

kerusakan, maling, dan basah.  

Galeri ini harus memiliki satu pintu masuk dan pemisah tipikal 

untuk pintu masuk pengelola (tergantung dari ukuran dari galeri). 

Prioritas dari keamanan koleksi, dimana hal ini berbeda dari standar 

keamanan bangunan. Lima zona keamanan yang harus diamati 

adalah: 

1) Zona #1: Keamanan Tertinggi - Tempat Penyimpanan Koleksi 

2) Zona #2: Keamanan Tinggi – Koleksi yang tidak dapat diakses 

publik 

3) Zona #3: Keamanan Tinggi – Koleksi yang dapat diakses publik 

4) Zona #4: Aman – Bukan akses publik, tidak ada koleksi 

5) Zona #5: Aman – Akses publik, tidak ada koleksi 

2.3. Ruang Pelatihan 

2.3.1. Pengertian Pelatihan 

Menurut KBBI: Pusat adalah pokok pangkal atau yang menjadi 

pimpinan (berbagai-bagai urusan, hal, dan sebagainya). Menurut KBBI 

edisi 2, Balai Pustaka, 1989: Pelatihan atau Magang (Inggris: Training) 

adalah proses melatih; kegiatan atau pekerjaan. 

Sedangkan menurut para ahli, definisi pelatihan adalah sebagai berikut: 

a. Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright (2003:251) mengemukakan, 

training is a planned effort to facilitate the learning of job-related 

knowledge, skills, and behavior by employee. Hal ini berarti bahwa 

pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi 

pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, 

keahlian dan perilaku oleh para pegawai. 

b. Menurut Gomes (2003:197), pelatihan adalah setiap usaha untuk 

memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang 

sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada 

kaitannya dengan pekerjaannya. 
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2.3.2. Fungsi dan Peranan Pelatihan 

Menurut Cut Zurnali (2004), the goal of training is for employees to 

master knowledge, skills, and behaviors emphasized in training 

programs and to apply them to their day-to-day activities. Hal ini berarti 

bahwa tujuan pelatihan adalah agar para pegawai / masyarakat dapat 

menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku yang ditekankan 

dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan dalam 

aktivitas sehari-hari.Pelatihan juga mempunyai pengaruh yang besar 

bagi pengembangan suatu usaha. 

Cut Zurnali (2004) memaparkan beberapa manfaat pelatihan yang 

dikemukakan oleh Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2003), yaitu: 

a. Membantu para masyarakat yang memahami keahlian untuk 

bekerja dengan teknologi baru. 

b. Membantu masyarakat untuk memahami bagaimana bekerja 

secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang 

berkualitas. 

c. Memastikan bahwa budaya usaha yang menekankan pada inovasi, 

kreativitas dan pembelajaran. 

d. Mempersiapkan masyarakat untuk dapat menerima dan bekerja 

secara lebih efektif satu sama lainnya, terutama dengan kaum 

minoritas dan para wanita. 

 

2.3.3. Standar Ruang Pelatihan 

Pada pusat pelatihan terdapat ruang kelas teori, dan ruang kelas 

praktek.Pada ruang kelas praktek mengacu pada ruang produksi yang 

sudah ada, sedangkan untuk ruang teori mengacu pada standar 

perancangan ruang kelas.Fasilitas ruang ganti dapat 

didesentralisasikan dengan mengalokasikan ruang diluar ruang 

kelas.Namun dalam penempatannya masih bergubungan dengan 

ruang terkait.Jumlah ruang ganti berdasarkan intensitas jumlah murid 

dan dipisahkan sesuai jenis kelamin. 
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Gambar 2.10. Skema Ruang Kelas 
Sumber : Ernest dan Peter Neufert, 2006 

 
 

Gambar 2.11. Skema Ruang Ganti 
Sumber : Ernest dan Peter Neufert, 2006 

 
 

 

2.4. Auditorium 

Auditorium adalah bagian dari teater, sekolah, atau bangunan umum 

(publik), disediakan untuk warga (hadirin) yang ingin menyaksikan atau 

sekedarmendengarkan. Auditorium dibuat dengan standar-standar ruang dan 

posisi pandangan dan penataan suara yang tepat agar pengunjung merasa 

nyaman berada di dalam auditorium tersebut. Tempat duduk pengunjung pun 

juga harus nyaman, aman, dan baik penataannya. 
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Gambar 2.12. Auditorium 
Sumber : figueras.com 

 

2.4.1. Standar dalam auditorium 

a. Batas visual dan arah pandang 

Ada keterbatasan visual yang menentukan maksimum jarak dari 

area panggung yang mana jika jarak maksimun tersebut dilampaui 

maka penonton tidak bisa mengapresiasi pertunjukan seni dengan 

seharusnya dan untuk para pemain agar bisa menghibur penonton. 

Jarak dari panggung ke kursi terjauh bervariasi tergantung jenis 

pertunjukan dan skalanya. 

1) Pandangan Vertikal 

 
Gambar 2.13. Layout Tempat Duduk (Kanan) Secara Vertikal 

Sumber : Building for the Performing Arts, Ian Appleton, 2008 
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Gambar 2.14. Lay-out Tempat Duduk Secara Vertikal 
Sumber : Building for the Performing Arts, Ian Appleton, 2008 

 

Ada beberapa ketentuan dalam perancangan mengenai 

pandangan vertikal (Appleton, 2008), yaitu: 

a) Pandangan harus dapat melihat titik P yang diambil 60 – 

90 cm dari ujung panggung. 

b) Kemiringan trap tempat duduk tidak boleh lebih dari 35o 

c) Jarak vertikal antara mata para penonton minimal 76 – 115 

cm. 

d) Rata – rata ketinggian mata penonton dari tempat dudk 

adalah 112 cm. 

e) Jarak antar mata penonton dengan kepala penonton yang 

berada di depan harus lebih dari 1,25 cm. 

2) Pandangan Horizontal 

Ada beberapa ketentuan dalam perancangan mengenai 

pandangan horizontal, yaitu: 

a) Tempat duduk penonton harus diatur agar berselisih, tidak 

semua sama deretnya, dengan tujuan agar penonton yang 

dibelakang mempunyai pandangan yang lebih leluasa. 

b) Tanpa menggerakkan kepala, sudut untuk melihat 

keseluruhan area pertunjukan sebesar 40o. 
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Gambar 2.15. Sudut Maksimal Untuk Melihat ke Arah Panggung Tanpa 

Menggerakkan Kepala 
Sumber : Building for the Performing Arts, Ian Appleton, 2008 

 

c) Penonton yang menggerakkan kepala untuk melihat 

sesuatu ke arah panggung lebih 30o dari garis tengah 

tempat duduk akan mengalami ketidaknyamanan. 

 
 

Gambar 2.16. Batas Sudut Gerakan Kepala Penonton 
Sumber : Building for the Performing Arts, Ian Appleton, 2008 

 

b. Layout tempat duduk  

 
 

Gambar 2.17. Layout Tempat Duduk Pada Auditorium 
Sumber : Theatres: Planning Guidance for Design and Adaptation, 

Roderick Ham, 1987 
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Gambar 2.18. Layout Tempat Duduk Pada Auditorium 

Sumber : Theatres: Planning Guidance for Design and Adaptation, 
Roderick Ham, 1987 

Keterangan: 

1) Jarak antar bagian belakang tempat duduk penonton minimum 

sebesar 76 cm. 

2) Jarak antar bagian belakang tempat duduk penonton tanpa 

penyangga minimum sebesar 60 cm. 

3) Lebar tiap tempat duduk mempunyai lengan minimum sebesar 

50 cm. 

4) Lebar setiap tempat duduk tanpa lengan minimum sebesar 45 

cm. 

5) Dimensi vertikal tanpa penghalang antar baris tempat duduk 

penonton sebesar 30 cm. 

6) Jarak maksimum tempat duduk dari jalan gang adalah sebesar 

jarak 6 tempat duduk penonton yang berjajar. 

7) Lebar minimum jalan gang sebesar 110 cm. 

c. Akustik 

Berikut ini adalah persyaratan kondisi mendengar yang baik 

dalam suatu aditorium: 

1) Harus ada kekerasan (loudness) yang cukup dalam tiap bagian 

auditorium. 

2) Energi bunyi harus didistribusi (terdifusi) secara merata dalam 

ruang. 
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3) Karakteristik dengung optimum harus diselesaikan dalam 

auditorium. 

4) Ruang harus bebas cacat akustik seperti gema, pemantulan 

berkepanjangan, gaung, pemusatan bunyi, distorsi, bayangan 

bunyi, dan resonansi ruang. 

5) Bising dan getaran yang akan mengganggu pendengaran 

harus dikurangi dengan cukup banyak dalam tiap ruang. 

 

2.5. Perpustakaan 

2.5.1. Pengertian perpustakaan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2007 Tentang Perpustakaan, Perpustakaan adalah institusi pengelola 

koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional 

dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 

2.5.2. Persyaratan ruang perpustakaan 

a. Pintu masuk perpustakaan 

Bangunan perpustakaan harus mudah dikenalai dan memberi 

kesan ramah. Ruang lobi harus cukup luas untuk 

menyerap/menghalangi masuknya kebisingan dari luar bangunan 

dan memberi warna/suasana yang dapat menstimulasi 

pandangan. Ruang masuk langsung menuju ruang 

pengawasan/ruang pemandu, sepanjang lorong menuju ruang 

control/pemandu berjajar papan peraga. 

b. Ruang pengawas 

Ruang pengawas terletak didekat atau tampak dari pintu masuk, 

ukuran ruang cukup luas untuk menampung antrian pengunjung 

pada jam-jam sibuk, tetapi pengawas harus tetap dapat 

mengawasi seluruh ruangan. 

c. Ruang pemandu 

Ruang pemandu adalah tempat menyimpan indeks/buku-buku 

yang sudah dijilid/buku yang sudah diberi barcode. Terletak di 

dekat ruang pengawas atau ruang penerangan, sebelum masuk ke 

ruang perpustakaan, letaknya juga dekat dengan ruang katalog. 



37 
 

 
 

Bila perpustakaan menggunakan kartu indeks, untuk sekitar 

36.000 jilid buku dibutuhkan ruang seluas 12 m2. 

d. Meja penerangan 

Meja penerangan terletak didekat katalog pemandu dan katalog 

daftar pustaka, dapat juga membantu pengawas mengawasi 

kegiatan dalam perpustakaan. 

e. Satuan rak penyimpanan buku 

Bahan material yang peling sering digunakan adalah dari bahan 

metal, rak tunggal yang dapat diatur ukurannya, rak berbanjar 

tunggal (menempel pada dinding) atau berbanjar ganda (letaknya 

ditengah ruang). Tinggi satuan rak adalah 2 m (pada bagian buku 

pinjaman) dan 1,5 m pada bagian anak-anak, tempat penumpukan 

buku tingginya 2,3 m. Lebar rak 20-30 cm untuk buku anak-anak, 

20 cm untuk buku fiksi, buku bacaan, sejarah politik, ekonomi dan 

hukum, 30 cm untuk buku ilmu pengetahuan, teknik dan kesehatan. 

Panjang satuan rak umumnya 90 cm. lebar gang utama pada 

perpustakaan/bagian terbuka 1.8 m sedang gang cabang 1,2 m. 

 

Gambar 2.19. Dimensi dan Satuan Rak Buku 
Sumber : Data Arsitek Jilid 2 
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f. Lemari/rak buku 

Ukuran terpanjang lemari buku adalah 6 satuan rak (5,4 m). 

maksimum 8 satuan rak (7,2 m), tetapi bila hanya dapat dicapai dari 

1 arah cukup 4 satuan rak (3,6 m). 

g. Rak – rak tengahpada daerah “terbuka” panjangnya sekitar 1,280 – 

1.520 mm (dapat menampung sekitar 164 jilid/m2); pada 

perpustakaan “tertutup”, rak tengah berukuran 1.060 – 1.280 mm 

(daya tampung 200 – 215 jilid/m2). Penentuan ukuran yang akan 

dipakai tergantung pada lebar gang.  

Dari ukuran rak tengah (5.400 mm, 6.000 mm, 6.850 mm, 7.310 

mm, 7.620 mm, 7.750 mm, 8.350mm), kIta dapat menentukan 

pilihan bagi ukuran struktur kotak tengah yang paling ekonomis. 

Pembagian angka diatas mempengaruhi pengaturan jendela, 

lampu atas (langit-langit), peralatan-peralatan yang terpancang 

tetap, lobang angin dan pengaturan pencahayaan. Ukuran kolom 

terbesar 450 x 450 mm tanpa lapisan permukaan dan tolerans, 

tinggi bersih langit-langit sekitar 2.400 mm. 

h. Ruang baca/belajar 

Luas dan meja untuk belajar sambil duduk 900 x 600 mm/pembaca 

menghadap ke tirai/sekat rendah, kadang dilengkapi lampu baca 

yang terpancang pada meja. Untuk pelajar luas tempat belajar 2,32 

m2 (termasuk ruang sirkulasi), berpenyekat diketiga sisinya (bilik 

terbuka); untuk peneliti luasnya 3 m2 dan berpenyekat di keempat 

sisinya (bilik tertutup, tujuannya adalah untuk keleluasaan pribadi 

dalam menekuni pekerjaannya tetapi penyekat cukup rendah untuk 

dapat mengetahui apakah bilik terisi atau kosong atau 

disalahgunakan untuk kepentingan lain. Di dalam bilik disediakan 

lemari terkunci untuk menyimpan buku yang sedang digunakan untk 

jangka waktu tertentu. 
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Gambar 2.20. Layout Ruang Baca 
Sumber : Data Arsitek Jilid 2 

 

i. Ruang – ruang dalam perpustakaan 

Ruang untuk membongkar kemasan dan mengirim buku, ruang 

pencatatan buku masuk, penyusunan dalam katalog, menjilid buku 

dan memperbaiki buku rusak, photocopy dan mengetik; Ruang 

kantor, Ruang istirahat bagi pegawai perpustakaan, loker dan 

peturasan. 

 

2.6. Food Court 

Food Court adalahsalah satu area yang biasanya berada di dalam area 

sebuah gedung ataubangunan yang mana terdapat fasilitas konter yang 

menyediakan berbagai macam makanandengan cara melayani diri sendiri 

untuk memesan makanan. Food Courtmerupakan salah satu klasifikasi dari 

restoran. 

Adapun standar ruang yang ada dalam restoran adalah sebagai berikut: 

a. Standar dimensi kursi dan meja yang digunakan di restoran. 

 
Gambar 2.21. Standar Ukuran Kursi dan Meja Restoran 

Sumber : Time Saver Standards, 1973:307 & 308 
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Gambar 2.22. Standar Dimensi Kursi dan Meja Restoran 
Sumber : Time Saver Standards, 1973:307 & 308 

b. Standar dimensi aktivitas orang yang sedang makan di kursi dan meja. 

 

Gambar 2.23. Standar Dimensi Aktivitas Pengunjung Restoran 
Sumber : Time Saver Standards, 1973:312 
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c. Standar sirkulasi yang ada di dalam restoran. 

 

Gambar 2.24. Standar Sirkulasi di Dalam Restoran 
Sumber : Time Saver Standards, 1973:312 

 

 

Gambar 2.25. Standar Sirkulasi di Area Pelayanan 
Sumber : Time Saver Standards, 1973:322 
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2.7. Musholla 

Musholla merupakan tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang 

digunakan sebagai tempat untuk mengerjakan ibadah sholat bagi umat Islam. 

Mushola juga sering disebut dengan surau atau langgar. 

Fungsinya menyerupai masjid, namun ada beberapa hal yang 

membedakannya dengan masjid, yaitu: 

a. Tidak dipergunakan untuk salat Jumat. 

b. Tidak dapat digunakan untuk iktikaf. 

c. Kadangkala musholla adalah milik probadi seseorang 

d. Umumnya berukuran lebih kecil daripada masjid 

Adapun dasar standar ruang yang ada adalam musholla adalah sebgai 

berikut: 

 
Gambar 2.26. Standar Dimensi Orang Melakukan Gerakan Sholat 

Sumber : Ernest dan Peter Neufert, 2006:249 

2.8. Parkir 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat 

sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Adapun standar tempat 

parkir adalah sebagai berikkut: 

 

Gambar 2.27. Standar Dimensi Sepeda dan Motor 
Sumber : Ernest dan Peter Neufert, 2006:100 
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Gambar 2.28. Standar Dimensi Mobil 

Sumber : Ernest dan Peter Neufert, 2006:100 

 
Gambar 2.29. Standar Dimensi Bus 

Sumber : Ernest dan Peter Neufert, 2006: 101 

Dari gambar di atas dapat diketahui standar ukuran kendaraan yang 

memungkinkan masuk ke dalam objek rancangan. 

Sedangkan standar ruang sirkulasi kendaraan dan ruang parkir adalah 

sebagai berikut: 

 
Gambar 2.30. Standar Dimensi Perputaran Kendaraan 

Sumber : Ernest dan Peter Neufert, 2006:104 

 

Gambar 2.31. Standar Ruang Parkir 
Sumber : Ernest dan Peter Neufert, 2006:104 
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2.9. Studi Kasus Heritage Center 

2.9.1. Museum Tsunami Aceh 

Desain dan pembangunan Museum Aceh dengan konsep ‘Rumoh 

Aceh as Escape Building’ mempunyai beragam filosofi. Pada lantai 

dasar museum ini menceritakan bagaimana tsunami terjadi melalui 

arsitektur yang didesain secara unik. Pada masing-masing ruangan 

memiliki filosofi tersendiri yang mendeskripsikan gambaran tentang 

tsunami sebagai memorial dari bencana besar yang melanda Aceh 

pada 26 Desember 2004 silam yang menelan korban jiwa dalam 

jumlah yang cukup besar mencapai kurang lebih 240.000 jiwa.  

 
Gambar 2.32.Interior Museum Tsunami Aceh 

Sumber : Street View, 2017 
 

Museum Tsunami merupakan museum tempat mengenang kembali 

peristiwa dahsyat yang pernah melanda Aceh pada tanggal 26 

Desember 2004 silam, yang kurang lebih menelan korban sebanyak 

240.000 jiwa. Museum ini terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda dekat 

Simpang Jam dan berseberangan dengan Lapangan Blang Padang 

kota Banda Aceh. Bangunan museum ini konon didesain oleh seorang 

dosen arsitektur ITB Bandung, M. Ridwan Kamil.  Desain yang berjudul 

Rumoh Aceh as Escape Hill ini mengambil ide dasar rumoh Aceh  yaitu 

rumah tradisional masyarakat Aceh berupa bangunan rumah 

panggung. Adapun tujuan pembangunan museum ini tidak hanya 

menjadi sebuah bangunan monumen, tetapi juga sebagai objek 

sejarah, dimana bangunan ini menjadi tempat pusat penelitian dan 

pembelajaran tentang bencana tsunami sebagai simbol kekuatan 
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masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana tsunami. Selain itu 

bangunan ini diharapkan menjadi warisan untuk generasi Aceh di 

masa mendatang sebagai pesan dan pelajaran bahwa tsunami pernah 

melanda Aceh yang telah menelan banyak korban. Pembangunan 

museum ini telah menghabiskan anggaran mencapai 140 miliyar 

rupiah. 

 
Gambar 2.33.Perspektif Museum Tsunami Aceh 

Sumber : Street View, 2017 
 

Bangunan museum ini terdiri dari 4 tingkat dengan hiasan dekorasi 

bernuansa islam. Dari arah luar dapat terlihat bangunan ini berbentuk 

seperti kapal, dengan sebuah mencu suar berdiri tegak di atasnya. 

Tampilan eksterior yang luar biasa yang mengekspresikan 

keberagaman budaya Aceh terlihat dari ornamen dekoratif unsur 

transparansi elemen kulit luar bangunan. Ornamen ini melambangkan 

tarian saman sebagai cerminan Hablumminannas, yaitu konsep 

hubungan antar manusia dalam Islam. 

Pada lantai dasar museum terdapat ruang terbuka yang dapat 

dimanfaatkan sebagai ruang publik. Lantai ini dibuat meninggi yang 

betujuan sebagai escape hill, sebuah taman berbentuk bukit dapat 

dijadikan sebagai salah satu antisipasi lokasi penyelamatan jika terjadi 

banjir dan bencana tsunami di masa mendatang. Setiap lantai 

(berukuran 25 meter x 20 meter) dapat menampung ribuan warga 

dalam kondisi darurat. 
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Gambar 2.34.Interior ruang memorial 

Sumber : Street View, 2017 
Ketika memasuki gedung ini, ruang pertama yang akan disinggahi 

pengunjung adalah ruang renungan. Dalam ruangan ini terdapat 

sebuah lorong sempit dan remang sekaligus dapat mendengarkan 

suara air yang mengalir beserta suara azan. Pada kiri dan kanan 

dinding lorong tersebut terdapat air yang mengalir yang diibaratkan 

gemuruh tsunami yang pernah terjadi di masa silam. 

Setelah melewati ruang renungan, pengunjung museum akan 

memasuki ruang berkaca memorial hill yang dilengkapi dengan 

monitor yang dapat digunakan untuk mengakses informasi mengenai 

peristiwa tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 silam. 

Berikut filosofi dari desain Museum Tsunami Aceh : 

a. Space of fear (lorong tsunami) 

Lorong Tsunami merupakan akses awal pengunjung untuk 

memasuki Museum Tsunami. Memiliki panjang 30 m dan tinggi 

mencapai 19-23 m melambangkan tingginya gelombang tsunami 

yang terjadi pada tahun 2004 silam.  Air mengalir di kedua sisi 

dinding museum, suara gemuruh air, cahaya yang remang dan 

gelap, lorong yang sempit dan lembab, mendeskripsikan ketakutan 

masyarakat Aceh pada saat tsunami terjadi, atau disebut space of 

fear. 
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Gambar 2.35.Denah ruang kenangan dan lorong tsunami 

Sumber : http://id.infografik.print.kompas.com 
 

b. Space of memory (ruang kenangan) 

Setelah berjalan melewati Lorong Tsunami, pengunjung akan 

memasuki Ruang Kenangan (Memorial Hall). Ruangan ini memiliki 

26 monitor sebagai lambang dari kejadian tsunami yang melanda 

Aceh pada 26 Desember 2004. Setiap monitor menampilkan 

gambar dan foto para korban dan lokasi bencana yang melanda 

Aceh pada saat tsunami sebanyak 40 gambar yang ditampilkan 

dalam bentuk slide. Gambar dan foto ini seakan mengingatkan 

kembali kenangan tsunami yang melanda Aceh atau disebut space 

of memory yang tidak mudah untuk dilupakan dan dapat dipetik 

hikmah dari kejadian tersebut. 

Ruang dengan dinding kaca ini memiliki filosofi keberadaan di 

dalam laut (gelombang tsunami). Ketika memasuki ruangan ini, 

pengunjung seolah-olah tengah berada di dalam laut, 

dilambangkan dengan dinding-dinding kaca yang menggambarkan 

luasnya dasar laut, monitor-monitor yang ada di dalam ruangan 

dilambangkan sebagai bebatuan yang ada di dalam air, dan lampu-

lampu remang yang ada di atap ruangan dilambangkan sebagai 

cahaya dari atas permukaan air yang masuk ke dasar laut. 

RUANG KENANGAN 

LORONG TSUNAMI 
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Gambar 2.36.Denah lorong cerobong dan sumur doa 

Sumber : http://id.infografik.print.kompas.com 
 

c. Space of sorrow (sumur doa) 

Melalui Ruang Kenangan (Memorial Hall), pengunjung akan 

memasuki Ruang Sumur Doa (Chamber of Blessing). Ruangan 

berbentuk silinder dengan cahaya remang dan ketinggian 30 meter 

ini memiliki kurang lebih 2.000 nama-nama koban tsunami yang 

tertera disetiap dindingnya. Ruangan ini difilosofikan sebagai 

kuburan massal tsunami dan pengunjung yang memasuki ruanga 

ini dianjurkan untuk mendoakan para korban menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing. Ruangan ini juga menggambarkan 

hubungan manusia dengan Tuhannya (hablumminallah) yang 

dilambangkan dengan tulisan kaligrafi Allah yang tertera di atas 

cerobong dengan cahaya yang mengarah ke atas dan lantunan 

ayat-ayat Al-Qur’an. Ini melambangkan bahwa setiap manusia pasti 

akan kembali kepada Allah (penciptanya). 

d. Space of confuse (lorong cerobong) 

Setelah Sumur Doa, pengunjung akan melewati Lorong 

Cerobong (Romp Cerobong) menuju Jembatan Harapan. Lorong ini 

sengaja didesain dengan lantai yang bekelok dan tidak rata sebagai 

bentuk filosofi dari kebingungan dan keputusasaan masyarakat 

Aceh saat didera tsunami pada tahun 2004 silam, kebingungan 

LORONG CEROBONG 

SUMUR DOA 
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akan arah tujuan, kebingungan mencari sanak saudara yang hilang, 

dan kebingungan karena kehilangan harta dan benda, maka filosofi 

lorong ini disebut Space of Confuse. Lorong gelap yang membawa 

pengunjung menuju cahaya alami melambangkan sebuah harapan 

bahwa masyarakat Aceh pada saat itu masih memiki harapan dari 

adanya bantuan dunia untuk Aceh guna membantu memulihkan 

kondisi fisik dan psikologis masyarakat Aceh yang pada saat usai 

bencana mengalami trauma dan kehilangan yang besar. 

 
Gambar 2.37.Denah jembatan harapan 

Sumber : http://id.infografik.print.kompas.com 
 

e. Space of hope (jembatan harapan) 

Lorong cerobong membawa pengunjung ke arah Jembatan 

Harapan (space of hope). Disebut jembatan harapan karena melalui 

jembatan ini pengunjung dapat melihat 54 bendera dari 54 negara 

yang ikut membantu Aceh pasca tsunami, jumlah bendera sama 

denga jumlah batu yang tersusun di pinggiran kolam. Di setiap 

bendera dan batu bertuliskan kata ‘Damai’ dengan bahasa dari 

masing-masing negara sebagai refleksi perdamaian Aceh dari 

peperangan dan konflik sebelum tsunami terjadi. Dengan adanya 

bencana gempa dan tsunami, dunia melihat secara langsung 

kondisi Aceh, mendukung dan membantu perdamaian Aceh, serta 

turut andil dalam membangun (merekontruksi) Aceh setelah 

bencana terjadi. 

JEMBATAN HARAPAN 
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Gambar 2.38.Denah lantai 2 
Sumber : Street View, 2017 

 

 
Gambar 2.39.Denah lantai 3 

Sumber : http://id.infografik.print.kompas.com 
 

2.9.2. Malay Heritage Center 

Malay Heritage Center dibangun sekitar 160 tahun yang lalu oleh 

Sultan Ali (putra Sultan Hussein Shah). Malay Heritage Center berada 

di Kampong Glam yang dulu merupakan pusat kesultanan Melayu di 

Singapura. Museum Malay Heritage Center memamerkan warisan dan 

budaya melayu yang kaya di Singapura. Pameran tersebut berisi 

artefak, sejarah, pameran multimedia interaktif dan beragam koleksi 

nasional Singapura serta kontribusi dari masyarakat. Pameran tersebut 

berupa peninggalan replika perahu bugis dan sejarah masa lalu Istana 

Kampong Glam. Alur sirkulasi yang ada di mala heritage Center ini 
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menggunakan random circulation jadi tidak ada patokan pengunjung 

bebas menentukan area mana yang ingin dikunjungi. 

 
Gambar 2.40.Tampak Depan Malay Heritage Center 

Sumber : Street View, 2017 
 

 
Gambar 2.41.interior ruang pameran Malay Heritage Center 

Sumber : Street View, 2017 
 

 
Gambar 2.42.interior Ruang Seminar  Malay Heritage Center 

Sumber : Street View, 2017 
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Gambar 2.43. Landscape Malay Heritage Center 
Sumber : Street View, 2017 

 

 
 

Gambar 2.44. Koridor Malay Heritage Center 
Sumber : Street View, 2017 

 

Malay Heritage Center dahulunya adalah istana yang direstorasi. 

Istana Galam yang pertama awalnya berupa bangunan dengan 

struktur kayu yang berlantai panggung. Pada bagian ruang atas 

digunakan sebagai ruang tamu dan kamar tidur, sedangkan bagian 

kolong panggung digunakan sebagai ruang penyimpanan, ruang 

pekerjaan atau pelayanan dan tempat bermain anak – anak. Bangunan 

Malay Heritage Center dibangun dengan luas lahan 8000 m2 oleh 

Malay heritage Foundation pada tanggal 28 juli 1999 dan selesai pada 

tahun 2004. (https://id.m.wikipedia.org dan www.yoursingapore.com, 

2017). Landscape didesain dengan baik yang mana memperhatikan 

detail dan sangat memanjakan untuk wisatawan pejalan kaki. Jalur 

untuk orang difabel juga sangat diperhatikan. Terdapat air mancur 

tepat didepan bangunan utama sehingga membuat point of view bagi 

orang yang akan memasuki Malaysian Heritage Center. 
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2.10. Tinjauan Arsitektur Simbiosis 

2.10.1. PengertianArsitektur Simbiosis 

Filosofi simbiosis dalam arsitektur dijabarkan Kisho Kurokawa 

secara mendetaildalam bukunya ThePhilosophy of Symbiosis (1991). 

Arsitektur simbiosis sebagai analogi biologis dan ekologis memadukan 

beragam hal kontradiktif, atau keragaman lain, seperti bentuk plastis 

dengan geometris, alam dengan teknologi, masa lalu dengan masa 

depan, dan lain-lain.Jika istilah simbiosis dapat diartikan sebagai 

interaksi antara dua organisme, maka, bila arsitektur dapat kita letakkan 

menjadi suatu “makhluk hidup”, maka konsep simbiosis dalam arsitektur 

bisa diartikan sebagai hubungan antara dua fungsi atau lebih, yang 

dapat berdiri sendiri namun juga dapat berinteraksi antara keduanya dan 

dapat saling menguntungkan. Seperti dikatakan Charles Jencks 

(sebagai pembuka tulisan dalam buku ini), arsitektur simbiosis 

merupakan konsep both and mix and match dan bersifat inklusif. 

Kurokawa mengadaptasi sain-kontemporer (the non-linear, fractal, ext) 

serta mengambil hikmah dari pemikiran Claude Levi Strauss berkait 

dengan pernyataan bahwa tiap tempat, wilayah, budaya punya 

autonomous value dan memiliki struktur masing-masing walau dengan 

ciri yang berbeda. 

Simbiosis merupakan suatu konsep yang lahir dan berkembang 

seiring dengan perkembangan zaman, yang pada satu sisi menuntut 

adanya suatu kemudahan dalam menjalankan aktifitas dari pengguna 

dan pada sisi yang lainnya menuntut kreatifitas dari seorang perancang 

dalam mewujudkan keinginan dari para pengguna dengan cara 

menciptakan suatu desain arsitektural yang mengkombinasikan 

beberapa poin yang terkandung dalam konsep Simbiosis. 

Arsitektur Simbiosis mencari suatu nilai intisari antara budaya yang 

berbeda, faktor yang saling berlawanan, elemen yang berbeda dan 

dituntut untukmengolahnya dengan menciptakan suatu ruang 

penengah, menggunakan permainan material dan usaha lain 

sebagainya agar konflik tersebut justru menjadi hal yang positif bagi 

rancangan yang akan dibuat. 
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Simbiosis dapat dilakukan dalam segala dimensi; simbiosis antara 

manusia dengan alam, simbiosis antara ilmu pengetahuan dan seni, 

simbiosis antara publik dan privat, simbiosis antara industri dan 

masyarakat, simbiosis antara kuat dan lemah (mayoritas dan minoritas), 

simbiosis antara suatu bagian (part/individu) dengan suatu kesatuan / 

keutuhan (whole) dan banyak hubungan simbiosis lainnya yang dapat 

diterapkan pada objek rancangan.Simbiosis diupayakan untuk secara 

kreatif menjaga hubungan harmonis antar tiap perbedaan, merupakan 

intercultural, hybrid-architecture. Filosofi simbiosis adalah dinamis, 

bebas, ringan. 

 

2.10.2. Karakteristik Arsitektur Simbiosis 

Dalam konsep Simbiosis yang dipopulerkan oleh Kurokawa, mengenal 

adanya dualisme dalam desainnya yaitu zona suci (sacred zone) dan 

zona antara (intermediate zone). 

a. Zona suci (sacred zone) 

Dalam simbiosis, zona suci atau zona sakral sangat penting 

untuk mengetahui keberagaman atau perbedaan budaya orang 

lain. Menurut Kurokwawa zona suci merupakan ciri khas atau 

identitas dari suatu budaya. Dalam buku nya The Phylosophy of 

Symbiosis, kurokawa memberikan contoh mengenai zona suci 

seperti sistem kaisar, beras dan peringkat sumo dari Yokozuna 

merupakan zona suci yang dimiliki oleh Jepang. Sedangkan 

industri otomotif, bisbol, dan hollywood merupakan zona suci yang 

dimiliki oleh Amerika Serikat. 

b. Zona perantara (intermediate zone) 

Konsep dasar simbiosis yaitu adanya perbedaan dualisme atau 

pasangan yang berlawanan seperti baik dan jahat, tubuh dan jiwa, 

manusia dan alam, dll. Tetapi dalam simbiosis membiarkan 

pasangan atau dualisme ini hidup bersama terdapat suatu 

pemisah yang disebut dengan zona perantara, sehingga tidak ada 

yang mendominasi. Dengan kata lain, zona antara merupakan 

suatu ruang yang menggambarkan kondisi dari kedua oposisi 

binomial tadi. Misalnya seseorang sedang berada di ruang antara 
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A dan B maka seolah – olah dia akan merasa sedang berada di 

Adan B. Zona antara adalah ruang dimana zona – zona suci 

dimodifikasi dan dipadukan. 

2.10.3. Komponen Dasar Arsitektur Simbiosis 

Beberapa komponen dasar dari Arsitektur Simbiosis yang 

diterapkan oleh Kurokawa adalah sebagai berikut: 

a. Symbiosis of Interior and Eksterior 

Dalam filosofi simbiosis diciptakan sesuatu yang 

menghubungkan interior dan eksterior dan perbedaannya tetap 

dipertahankan. Hubungan yang diciptakan harus dinamis, selalu 

bergerak dan berubah. Untuk itu agar lebih efektif, hubungan itu 

biasanya berupa zona netral. Oleh karena itu antara interior dan 

eksterior terdapat zona netral/transisi, atau bisa dikatakan juga 

zona abu-abu (peralihan dari hitam ke putih). 

b. Symbiosis of History and Present 

Turunan dari diachronicity yang merupakan symbiosis waktu 

(lampau sekarang dan depan). Prinsip ini berusaha melihat masa 

lampau dengan sudut pandang filosofi simbiosis. Sejarah 

digambarkan dalam suatu simbol/lambang, elemen arsitektural 

berupa nilai, ide, aesthetic, religius yang nantinya ditransformasikan 

pada masa sekarang dalam bentuk dan juga makna baru. 

c. Symbiosis of Man and Nature 

Simbiosis yang terjadi antara manusia dan alam bukan hanya 

berupa hubungan dengan pohon, burung, serangga dan lingkungan 

di mana manusia itu berada. Segala benda buatan manusia seperti 

danau buatan, dermaga, hutan buatan, kota maupun teknologi 

seiring dengan waktu juga menjadi bagian dari alam. Segala 

sesuatu ciptaan Tuhan adalah alam sedangkan segala buatan 

manusia adalah artifisial yang tidak tahan lama. Hal ini 

menggambarkan 2 hal yang berbeda adalah satu. Di Jepang pada 

masa lalu, meminjam lansekap alam adalah metode yang sangat 

bagus untuk mencapaisimbiosis dengan alam, yang berarti 

menggabungkan alam sekitar dan pemandangan alam ke dalam 

kehidupan pribadi seseorang. Tapi saat ini yang perlu diingat adalah 
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manusia bagian dari lansekap alam, dengan kata lain ciptaan 

manusia harus bersinergi atau selaras dengan alam. 

d. Symbiosis of Man and Technology 

Pada dasarnya teknologi tercipta demi mempermudah manusia 

dalam beraktifitas dan mendapatkan kebutuhanya, ini sudah 

termasuk dalam simbiosis. Dalam arsitektur simbiosis manusia dan 

teknologi bisa diwujudkan dengan teknologi pada bangunan yang 

dapat membantu aktifitas manusia yang berkegiatan di dalamnya 

(fungsional). 

e. Symbiosis of Various Function 

Merupakan jalinan dasar atas adanya bermacam-macam fungsi 

yang berbeda dan berada di dalam suatu pelataran. Dengan konsep 

simbiosis ini maka fungsi yang berbeda itu dapat memiliki satu alur. 

Simbiosis ini ditandai dengan adanya suatu ruang yang mewadahi 

bermacam-macam fungsi (kegiatan). 

Dari kelima komponen Arsitektur Simbiosis tersebut dapat 

disimpulkan kekuatan desainnya, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.6. Kekuatan Desain dari Komponen Arsitektur Simbiosis 

Komponen Arsitektur Simbiosis Kekuatan Desain 

Symbiosis of Interior and Eksterior Ruang peralihan 
Symbiosis of History and Present Simbol/lambang dari masa lalu 
Symbiosis of Man and Technology Teknologi 
Symbiosis of Man and Nature Menjadi bagian dari alam 
Symbiosis of Various Function Wadah dari berbagai macam fungsi 
Sumber : Analisa Penulis, 2017 

2.10.4. Contoh Penerapan Arsitektur Simbiosis 

a. National Bunraku Theater 

National Bunraku Theatre terletak di Minami-ku, Kota 

Osaka. Desain dan konstruksinya dilakukan pada tahun 1979-

1983, menghasilkan sebuah teater dengan luas bangunan 

3.924,874 m2 sedangkan luas lantai total 13.169,911 m2 yang 

terdiri atas 2 basement dan 5 lantai atas. Teater ini 

menggunakan konstruksi baja dan teknis reinforcedconcrete. 

Dari bangunan ini dapat diketahui bahwa dari beberapa filosofi 

konsep simbiosis yang ada, Kisho Kurokawa menggunakan 2 
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pendekatan konsep, yaitu sysmbiosis with nature dan 

symbiosis of tradition and modern architecture. 

 
Gambar 2.45. National Bunraku theater 

Sumber : http://www.kisho.co.jp 

Pendekatan konsep Symbiosis with nature (Symbiosis of 

Man and Nature) merupakan bentuk dari sikap yang diambil 

saat melihat site di mana bangunan ini berdiri. Memang bukan 

dalam artian "bagaimana bangunan ini dapat sesuai dengan 

kondisi alam sekitarnya" namun lebih kepada usaha 

menyesuaikan luas bangunan dengan kebutuhan manusianya. 

Hal ini dikarenakan lokasi National Bunraku Theatre ini terletak 

pada area yang sangat padat di pusat Osaka dengan luas 

lahan yang kecil. Sementara kebutuhan untuk ruang dan fungsi 

yang ada sangat banyak, sehingga dapat diperkirakan 

lahannya tidak memadai. Untuk itu, bangunan ini 

menggunakan sistem bangunan bertingkat. 

Pendekatan konsep Symbiosis of tradition and modern 

architecture (Symbiosis of History and Present) merupakan 

bentuk keinginan dari Kisho Kurokawa untuk menggabungkan 

gaya Jepang yang sudah menjadi tradisi dengan unsur modern 

saat ini. Unsur tradisional banyak diterapkan pada interior, 

sedangkan unsur modern dapat dilihat dari penggunaan bahan 

(beton) dan pada penggunaan teknologi canggih yang 

mendukung pementasan teater. Kedua hal ini membuat 

pengunjung merasa berada dalam ruang di masa lampau 

dengan melihat pertunjukkan dari masa depan. 
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b. Melbourne Central 

Melbourne Central terletak di pusat wilayah bisnis di 

Melbourne, Australia. Pelataranini dirancang dan dikonstruksi 

pada tahun 1986-1991. Cukup menghabiskan banyak waktu 

karena terdapat banyak bangunan dalam satu area/site. 

Pelataran ini mempunyai area seluas 26,067.00 m2 dengan 

total area/lantai 263,435.00 m2 yang meliputi: 

1) The tower seluas 106,131.00 m2 yang terdiri atas 4 

basement, 53 lant ai. Menggunakanstruktur baja dan 

reinforced concrete. 

2) Shopping center (Atrium annex) seluas 92,096.00 m2 yang 

terdiri atas 4 basement, 6lantai dan 2 penthouse. Atrium 

menggunakan struktur baja dan reinforced concrete. 

3) Shopping center (lonsdale annex) seluas 45,208.00 m2 

terdiri atas 4 basement, 3 lantaidan 2 penthouse. 

Menggunakan struktrur baja untuk jembatan bagi pedestrian 

danreinforced concrete. 

 
Gambar 2.46. Melbourne central 

Sumber: mcweasel.wordpress.com 
 

Kisho Kurokawa menerapkan beberapa pendekatan 

konsep dari keseluruhan dasar filosofinya dalam mendesain 

Melbourne central ini. Konsep yang dipakai adalah the 

Symbiosis of History and Present, dan the Symbiosis of 

Various Function. 
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Pendekatan konsep yang pertama The Symbiosis of 

History and Presentmerupakan cara Kisho Kurokawa dalam 

menciptakan suasana dua masa (lampau dan saat ini). Area 

lokasi Melbourne Central merupakan area yang sudah 

dikenal oleh masyarakat Melbourne pada khususnya dan 

masyarakat Australia pada umumnya. Selain itu di area ini 

terdapat Shot Tower yang merupakan bangunan lama. 

Keberadaan Shot Tower bukanlah suatu hal yang penting 

bila dilihat dari sudut pandang arsitektur. Namun menjadi hal 

yang penting untuk ‘menyajikan’ bangunan lama diantara 

bangunan- bangunan baru di masa sekarang secara 

bersama – sama. 

Pendekatan yang kedua The Symbiosis of Various 

Function merupakan jalinan dasar atas adanya bermcam – 

macam ‘fungsi’ berbeda yang ada dalam plataran tersebut. 

Dengan danya konsep dasar ini maka fungsi yang berbeda 

itu dapat memiliki satu alut. 

 

c. Kuala Lumpur International Airport 

 
Gambar 2.47. Kuala Lumpur International Airport 

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur_International_Airport 
 

Kuala Lumpur International Airport memiliki luas bangunan 

158,642.00 m2 dan total luas lantai 405,930.00 m2. Bandar udara 

ini berstruktur beton bertulang dengan struktur atap baja. Bandar 

udara ini meliputi: 

1) Bangunan terminal memiliki 1 basement + 5 lantai. 

2) Terminal pier dengan 4 lantai. 

3) Terminal satelit memiliki basement dan 3 lantai. 

Bandar udara internasional baru di Kuala Lumpur terletak 60km 

selatan ibukota Malaysia, Kuala Lumpur. Bandar udara ini dibuka 
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pada tahun 1998. Memiliki tanah seluas 100 km2, bandar udara ini 

10 kali lebih besar dari bandar udara Narita Tokyo. 

Dengan adanya rencana Eco-Media City oleh pemerintah 

setempat, Kisho Kurokawa juga mengusulkan Multimedia Super 

Corridor (MSC) untuk mengakomodasi infrastruktur informasi 

elektronik. Intelegent City (IT City) akan dirancang menjadi 

tipeSilicon Valley yang menjadi bagian dari rancangan kota yang 

baru. Tujuan bandar udara ini menjadi salah satu dari tiga bandar 

udara internasional Asia, khususnya di era masa depan HSST 

(High Speed Surface Transport, pesawat terbang yang dapat 

menempuh dari New York ke Tokyo hanya dalam 3 jam). 

Kisho Kurokawa menerapkan beberapa pendekatan konsep 

dari keseluruhan dasar filosofinya dalam mendesain Kuala 

Lumpur Internatioal Airport ini. Konsep yang dipakai adalah the 

Symbiosis of Man and Technology, dan the  Symbiosis of Man and 

Nature. 

Pendekatan pertama yaitu the of Symbiosis Man and Nature, 

Kisho Kurokawa menciptakan sebuah hutan hujan tropis buatan 

manusia mengelilingi bandar udara, selain vegetasi yang ditanam 

di ruang tengah terminal satelit. Hubungan simbiosis antara alam 

dan arsitektur diwujudkan melalui taman konsentris di bandar 

udara, bandar udara dengan komposisi hutan. 

 
 

Gambar 2.48. Hutan Hujan Tropis di Sekitar Terminal A 
Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur_International_Airport 

 
Pendekatan kedua yaitu the Symbiosis of Man and 

Technology, terminal utama memiliki bentang 38,4 m dengan pola 

grid, memungkinkan untuk kemudahan ekspansi di masa 
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mendatang. Shell paraboloid hiperbolik mengingatkan kubah 

Islam tradisional, berusaha untuk menggambarkan simbiosis 

antara teknologi mutakhir dan tradisi Islam. Dapat disebut dengan 

arsitektur bandar udara yang abstrak-simbolis, abstraksi berasal 

dari ide arsitektur modern abstrak (geometris), dan simbolisme 

yang diambil dari tradisi Islam. 

 
 

Gambar 2.49. Interior Terminal Kuala Lumpur Inernational Airport 
Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur_International_Airport 
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BAB III 

TINJAUAN LOKASI 

3.1. Tinjauan Kota Pekalongan 

3.1.1. Kedudukan Geografis dan Batas Administrasi 

Kota Pekalongan adalah salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi 

di Jawa Tengah kota Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni 

Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan 

Pekalongan Selatan.Kota ini terletak di jalur Pantura yang 

menghubungkan  Jakarta – Semarang - Surabaya.  Pekalongan  berjarak 

101  km  sebelah barat Semarang,  atau 384 sebelah  timur  Jakarta. 

Pekalongan dikenal dengan julukan kota batik, karena batik Pekalongan 

memiliki corak yang khas dan variatif. Kota Pekalongan masuk jaringan 

kota kreatif UNESCO dalam kategori crafts & folk art pada Desember 

2014 dan memiliki city branding World's city of Batik. 

 
Gambar 3.1. Peta administrasi kota Pekalongan 

(Sumber : ppsp.nawasis.info, 2017) 
 

Kota  Pekalongan  membentang  antara  6º50’42”–6º55’44”  LS dan 

109º37’55”–109º42’19” BT. Berdasarkan koordinat fiktifnya, Kota 

Pekalongan membentang antara 510,00 – 518,00 Km membujur dan 

517,75 – 526,75 Km melintang, dimana semuanya merupakan daerah 

datar, tidak ada daerah dengan kemiringan yang curam, terdiri dari 

tanah kering 67,48% Ha dan tanah sawah 32,53%. Berdasarkan jenis 
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tanahnya, di Kota Pekalongan memiliki jenis tanah yang berwarna agak 

kelabu dengan jenis aluvial kelabu kekuningan dan aluvial yohidromorf. 

Jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai ±  9 Km, sedangkan dari 

Barat ke Timur mencapai ± 7 Km. Batas wilayah administrasi Kota 

Pekalongan yaitu: 

a. Sebelah Utara        : Laut Jawa 

b. Sebelah Timur       : Kabupaten Batang 

c. Sebelah Selatan    : Kabupaten  Pekalongan  dan Kabupaten 

Batang 

d. Sebelah Barat        : Kabupaten Pekalongan 

3.1.2. Pembagian Wilayah Administrasi 

Kota Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, dan 27 kelurahan. 

Ibukota kabupaten kelurahan pasca merger (berdasarkan Perda Kota 

Pekalongan No. 8 Tahun 2013) 

 
Gambar 3.2. Pembagian wilayah kota Pekalongan 

(Sumber : ppsp.nawasis.info, 2017) 
 

a. Pekalongan Barat 

Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasir 

Kraton Kramat, Tirto, Pringrejo 
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b. Pekalongan Selatan 

Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan 

Yosorejo 

c. Pekalongan Timur 

Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono, Kalibaros 

d. Pekalongan Utara 

Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, 

Degayu, Bandengan, Panjang Baru 

 

3.2. Tinjauan Lokasi 

a. Sistem Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) huruf a, dijabarkan dalam hirarki Pusat Pelayanan Kota, terdiri 

atas : 

1) Pusat pelayanan kota 

2) Sub pusat pelayanan kota; dan 

3) Pusat pelayanan lingkungan 

b. Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

meliputi Kawasan Alun – Alun Pekalongan di sebagian Kelurahan 

Kauman, sebagian Kelurahan Keputran dan sebagian Kelurahan Sugih 

Waras Kecamatan Pekalongan Timur sebgai pusat kegiatan 

perdagangan – jasa skala regional dan pusat pelayanan peribadatan 

skala regional. 

c. Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b, meliputi : 

1) Sub pusat pelayanan kota kecamatan pekalongan utara terletak di 

kelurahan panjang wetan kecamatan pekalongan utara, sebagai 

pusat pelayanan pendidikan skala regional, pusat pelayanan 

pemerintahan skala kecamatan; 

2) Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Barat terletak di 

Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Bendan Kecamatan 

Pekalongan Barat, sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan Skala 

Kota, Pusat Pelayanan Pendidikan Skala Regional dan pusat 

perdagangan – jasa skala kota; 
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3) SubPusat PelayananKotaKecamatan PekalonganTimurterletakdi 

Kelurahan Gamer Kecamatan PekalonganTimur, sebagai pusat 

perdagangan - jasa skalakota; 

4) SubPusat PelayananKotaKecamatan Pekalongan Selatanterletak di 

Kelurahan Banyurip Kecamatan PekalonganSelatan,sebagai 

pusatperdagangan-jasaskalakecamatan 

d. Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c meliputi : 

1) Kawasan diKelurahan Noyontaan KecamatanPekalonganTimur, 

denganfungsipusat perdagangan-jasa skala lingkungan 

2) Kawasan diKelurahan Landungsari KecamatanPekalonganTimur 

denganfungsipusat perdagangan-jasa skala lingkungan 

3) Kawasan diKelurahan KuripanKidul KecamatanPekalonganSelatan 

denganfungsipusat pelayananpemerintahan skala kecamatan 

4) Kawasan diKelurahan BuaranKecamatan PekalonganSelatan 

denganfungsipusat pelayananpendidikanskalakecamatan,pusat 

pelayanankesehatan skala kecamatandanpusatpengembangan 

agamaIslamskalakota 

5) Kawasan diKelurahan Poncol KecamatanPekalonganTimurdengan 

fungsi pusatperdagangan danjasa skala lingkungan 

6) Kawasan diKelurahan Gamer KecamatanPekalonganTimurdengan 

fungsi pusatperdagangan danjasa skala lingkungan 

7) Kawasan diKelurahan TirtoKecamatanPekalongan Barat dengan 

fungsi pusatpelayananpemerintahan skalakotadan pusat 

pelayananpendidikanskala kota 

 

3.3. Lokasi Terpilih 

Berdasarkan Peraturan daerah kota Pekalongan nomor 30 tahun 2011 

tentang rencana tata ruang wilayah kota pekalongan tahun 2009 – 2029  

bahwa lokasi yang  sesuai untuk perencanaan  dan perancangan heritage 

center yang memiliki fungsi sebagi pusat penelitian, pengembangan dan 

sarana edukasi serta informasi adalah lokasi yang berada di wilayah 

kecamatan Pekalongan Barat sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan 
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Skala Kota, Pusat Pelayanan Pendidikan Skala Regional dan pusat 

perdagangan – jasa skala kota . 

 

3.4. Kriteria Penilaian Site 

Berdasarkan alernatif lokasi yang telah ditentukan, yaitu lokasi yang 

berada di kecamatan Pekalongan Utara dan kecamatan Pekalongan Barat, 

maka selanjutnya dilakukan pendekatan pemilihan site yang akan dijadikan 

sebagai alternatif site. Dalam pemilihan site tersebut ada beberapa faktor 

yang digunakan sebagai acuan pemilihan site, yaitu sebagai berikut: 

a. Luas Site (Bobot: 25%) 
Dalam pemilihan site harus mempertimbangkan luasan site yang cukup 

untuk menampung kegiatan – kegiatan yang terjadi dalam Heritage 

Center.Luasan site diberikan bobot penilaian sebesar 25% dari 

100%karena memilih site dengan luasan yang tepat menentukan 

efektifitas ruang – ruang yang ada, baik ruang dalam maupun ruang luar. 

b. Aksesibilitas (Bobot:30%) 
Site harus memiliki kemudahan pencapaian oleh semua pengguna baik 

dengan menggunakan kendaraaan pribadi maupun kendaraan umum, 

kemudian juga tingkat kemacetan pada akses menuju site maupun 

sirkulasi sekitar site memiki intensitas yang tidak terlalu 

tinggi.Aksesibilitas diberikan bobot penilaian sebesar 30% dari 

100%karena aksesbilitas merupakan aspek yang menentukan dalam 

kemudahan pencapaian ke site, selain itu poin aksesbilitas juga melihat 

pola sirkulasi kendaraan sekitar site maupun sirkulasi skala regional. 

c. Jaringan Infrastruktur/Utilitas (Bobot: 25%) 
Lokasi site harus memiliki kelengkapan infrastruktur kota untuk 

menunjang kegiatan dalam bangunan Heritage Center, yaitu terdepat 

pedestrian, jaringan air bersih, pembuangan air kotor, jaringan listrik dan 

telepon.Jaringan infrastrukur diberikan bobot penilaian sebesar 25% 

dari 100% karena ketersediaan jaringan infrastruktur/utilitas sekitar site 

akan memberikan kemudahan teknis terhadap bangunan Heritage 

Center nantinya. 

d. View to Site (Bobot : 20%) 



67 
 

 
 

Site harus terlihat dari berbagai arah, hal ini dimaksudkan agar 

pengunjung atau orang yang akan melewati site melihat dan tertarik 

untuk mengunjungi site. View to site ini diberikan bobot sebesar 20% 

dari 100% karena akan menunjang Pekalongan Heritage Center dengan 

potensi untuk menarik perhatian dan menambah jumlah pengunjung. 

 

3.4.1. Alternatif Site 1 

Alternatif site 1 untuk perencanaan dan perancangan Pekalongan 

Heritage Center adalah sebagai berikut : 

a. Site terletak di Jl. Slamet Bendan, Pekalongan Utara 

b. Kondisi Eksisting Site: 

1) Luas site     : 17.778 m² 

2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  : 60% 

3) Koefisien Luas Bangunan (KLB)  : 2 

4) KDH minimum    :10% 

5) GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija 

6) Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 

45˚  dari as jalan(jalanutama/jalan yang kelasnya  paling 

tinggi disekeliling bangunan).  

 
Gambar 3.3. Alternatif site 1 

Sumber : Analisis penulis, 2017 
 

 

c. Batasan Site  : 
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1) Utara  : Jalan, Bengkel Mobil Surya 

2) Barat  : Sungai Asem Binatur 

3) Selatan : Jalan, Permukiman Penduduk 

4) Timur  : Permukiman Penduduk 

 
Gambar 3.4. Batas site alternatif 1 
Sumber : Analisis penulis, 2017 

 

d. Data site berdasarkan kriteria site adalah sebagai berikut: 

1) Luas Site 

Ukuran site pada alternatif 1 ini memiliki luas lahan 1,7 Ha 

diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan ruang yang akan 

ditampung dalam Pekalongan Heritage Center. 

2) Aksesibilitas 

Jalan Slamet termasuk jalan yang memiliki fungsi sebagai 

jalan arteri primer dengan sistem dua arah. Pencapaian ke 

jalan ini dilalui oleh transportasi umum dalam kota. Jalan 

Slamet juga di kenal sebagai jalan pendidikan dan dekat 

dengan fasilitas publik lainnya, karena jalan ini terletak di 

kawasan padat fungsi pendidikan, sehingga sangat 

banyak angkutan umum dan kendaraan pribadi yang 

melintasi jalan Slamet ini.  
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Gambar 3.5. Kondisi jalan Alternatif site 1 

Sumber : Analisis penulis, 2017 
 

3) Jaringan Infrastruktur/Utilitas 

Pada site alternatif 1, terdapat infrastruktur wilayah yang 

kurang karena tidak ada nya pedestrian untuk pejalan kaki.  

 
Gambar 3.6. Kondisi sekitar Alternatif site 1 

Sumber : Analisis penulis, 2017 
 

Selain itu juga tersedia drainase kota yang kondisinya 

cukup bagus karena dekat dengan sungai asem binatur. 

Ketersediaan jaringan listrik, sumber air dan jaringan – 

jaringan lainnya sudah cukup memenuhi. 

4) View to site 

Untuk view pada alternatif site ini kurang begitu menarik 

perhatian karena jalanan yang tidak terlalu besar dan 

terletak bukan didaerah yang mudah dilihat. 
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Gambar 3.7. View to Site pada Alternatif site 1 

Sumber : Analisis penulis, 2017 
3.4.2. Alternatif Site 2 

Alternatif site 2 untuk perencanaan dan perancangan Pekalongan 

Heritage Center adalah sebagai berikut : 

a. Site terletak di Jl. Gajah Mada Tirto, Pekalongan Barat 

b. Kondisi Eksisting Site: 

1) Luas site     : 12.470 m² 

2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 60% 

3) Koefisien Luas Bangunan (KLB)  : 2 

4) KDH minimum    :10% 

5) GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija 

6) Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45˚  

dari as jalan (jalan utama/jalan yang kelasnya  paling tinggi 

disekeliling bangunan).  

 
Gambar 3.8. Alternatif site 2 
Sumber : Analisis penulis, 2017 
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c. Batasan Site  : 

1) Utara  : lahan kosong 

2) Barat  : RS Karomah Holistic 

3) Timur  : Polsek Tirto 

4) Selatan : Jalan Gajah Mada 

 
Gambar 3.9. Batas site alternatif 2 
Sumber : Analisis penulis, 2017 

d. Data site berdasarkan kriteria site adalah sebagai berikut: 

1) Luas Site 

Ukuran site pada alternatif 2 ini memiliki luas lahan 1,2 Ha 

diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan ruang yang akan 

ditampung dalam Pekalongan Heritage Center. 

2) Aksesibilitas 

Jalan Gajah Mada termasuk jalan yang memiliki fungsi 

sebagai jalan arteri primer dengan sistem dua arah. 

Pencapaian ke jalan ini dilalui oleh transportasi umum 

dalam kota dan termasuk jalan pantura. Jalan Gajah Mada 

juga di kenal sebagai jalan pendidikan dan dekat dengan 

fasilitas publik lainnya, karena jalan ini terletak di kawasan 

padat fungsi pendidikan, sehingga sangat banyak 

angkutan umum dan kendaraan pribadi yang melintasi 

jalan Gajah mada ini. 
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Gambar 3.10. Kondisi JalanAlternatif site 2 

Sumber : Analisis penulis, 2017 
 

3) Jaringan Infrastruktur/Utilitas 

Pada site alternatif 2, terdapat infrastruktur wilayah yang 

cukup memadahi dengan tersedianya pedestrian.  

 
Gambar 3.11. Kondisi sekitar Alternatif site 2 

Sumber : Analisis penulis, 2017 
 

Selain itu juga tersedia drainase kota yang kondisinya 

cukup bagus.Ketersediaan jaringan listrik, sumber air dan 

jaringan – jaringan lainnya sudah cukup memenuhi. 

4) View to site 

Alternatif Site 2 mempunyai potensi untuk menjadi 

perhatian orang yang melintas, karena terdapat dipinggir 

jalan pantura sehingga lebih mudah orang untuk melihat 

terhadap site. 



73 
 

 
 

 
Gambar 3.12. View to site Alternatif site 2 

Sumber : Analisis penulis, 2017 
 

3.4.3. Alternatif Site 3 

Alternatif site 3 untuk perencanaan dan perancangan Pekalongan 

Heritage Center adalah sebagai berikut : 

a. Site terletak di Jl.Supriyadi, Tirto Pekalongan Barat 

b. Kondisi Eksisting Site: 

1) Luas site     : 14.201 m² 

2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  : 60% 

3) Koefisien Luas Bangunan (KLB)  : 2 

4) KDH minimum    :10% 

5) GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija 

6) Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 

45˚  dari as jalan (jalan utama/jalan yang kelasnya  paling 

tinggi disekeliling bangunan).  

 
Gambar 3.13. Alternatif site 3 
Sumber : Analisis penulis, 2017 

c. Batasan Site  : 

1) Utara  : Lahan Kosong 

2) Barat  : Sekolah Dasar Negeri 03 Tirto 
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3) Timur  : Lahan Kosong 

4) Selatan : Permukiman warga 

 
Gambar 3.14. Kondisi sekitar alternatif site 3 

Sumber : Analisis penulis, 2017 
d. Data site berdasarkan kriteria site adalah sebagai berikut: 

1) Luas Site 

Ukuran site pada alternatif 3 ini memiliki luas lahan 1,4 Ha 

diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan ruang yang akan 

ditampung dalam Pekalongan Heritage Center. 

2) Aksesibilitas 

Jalan Supriyadi termasuk jalan yang memiliki fungsi 

sebagai jalan arteri sekunder dengan sistem dua arah. 

Pencapaian ke jalan ini dapat dicapai dengan mobil dan 

kendaraan roda 2, untuk transportasi umum tidak melewati 

jalan supriyadi ini. 

 
Gambar 3.15. Kondisi Jalan Alternatif site 3 

Sumber : Analisis penulis, 2017 
 

3) Jaringan Infrastruktur/Utilitas 
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Pada site alternatif 3, tak ada pedestrian karena jalan tak 

terlalu lebar. 

 
Gambar 3.16. Drainase alternatif site 3 

Sumber : Analisis penulis, 2017 
Selain itu juga tersedia drainase kota yang kondisinya 

cukup. Ketersediaan jaringan listrik, sumber air dan 

jaringan – jaringan lainnya sudah cukup memenuhi. 

4) View to site 

Alternatif site 3 memiliki view to site yang kurang bagus. 

Namun tetap memiliki potensi untuk dapat terlihat orang 

yang melintas. 

 
Gambar 3.17. View to Site Alternatif site 3 

Sumber : Analisis penulis, 2017
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3.5. Penilaian/Scoring Site 

Penilaian atau scoring digunakan untuk menentukan alternatif site terbaik yang sesuai dengan kriteria melalui studi dan pengamatan 

terhadap masing – masing site dengan skala 1 - 5. 

Perhitungan nilai site tersebut adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.1. Penilaian site 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 

Alternatif Site 
I II III 

Keterangan N BxN Keterangan N BxN Keterangan N BxN 

1 Ukuran Site 25 

Ukuran site 1,7 Ha, sangat 
bagus, tergolong besar 
dan dapat menampung 
kebutuhan ruang 
Pekalongan Heritage 
Center 

5 1,25 

Ukuran site 1,2 Ha, bagus 
dan dapat menampung 
kebutuhan ruang 
Pekalongan Heritage 
Center 

4 1 

Ukuran site 1,4 Ha, sangat 
bagus, tergolong besar 
dan dapat menampung 
kebutuhan ruang 
Pekalongan Heritage 
Center 

5 1,25 

2 Aksesbilitas 30 

Pencapaian ke site kurang 
mudah, jalan tidak terlalu 
lebar dengan sistem dua 
arah 

3 0,9 

Pencapaian ke site sangat 
mudah baik menggunakan 
transportasi umum maupun 
pridbadi, site berada dekat 
dengan stasiun dan 
terdapat halte bis, jalan luas 
dengan sistem dua arah dan 
merupakan jalur pantura 

5 1,5 

Aksesibilitas ke site 
tergolong mudah, karena 
karena merupakan daerah 
kota, namun tidak dilewati 
transportasi umum. 

4 1,2 

3 
Jaringan 
Infrastruktur/Utilitas 

25 

Terdapat infrastruktur 
wilayah yang kurang 
karena tidak ada nya 
pedestrian untuk pejalan 
kaki. Selain itu juga 
tersedia drainase kota 
yang kondisinya cukup 
bagus karena dekat 

3 0,75 

Terdapat infrastruktur 
wilayah yang cukup 
memadahi dengan 
tersedianya pedestrian. 
Selain itu juga tersedia 
drainase kota yang 
kondisinya cukup bagus. 
Ketersediaan jaringan listrik, 

4 1 

Terdapat infrastruktur 
wilayah yang kurang 
karena tidak ada nya 
pedestrian untuk pejalan 
kaki. Selain itu juga 
tersedia drainase kota 
yang kondisinya cukup 

3 0,75 
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dengan sungai asem 
binatur. Ketersediaan 
jaringan listrik, sumber air 
dan jaringan – jaringan 
lainnya sudah cukup 
memenuhi. 

sumber air dan jaringan – 
jaringan lainnya sudah 
cukup memenuhi. 

bagus karena dekat 
dengan sungai asem 
binatur. Ketersediaan 
jaringan listrik, sumber air 
dan jaringan – jaringan 
lainnya sudah cukup 
memenuhi. 

4 View to site 20 

Untuk view pada alternatif 
site ini kurang begitu 
menarik perhatian karena 
jalanan yang tidak terlalu 
besar dan terletak bukan 
didaerah yang mudah 
dilihat. 

3 0,6 

Alternatif Site 2 mempunyai 
potensi untuk menjadi 
perhatian orang yang 
melintas, karena terdapat 
dipinggir jalan pantura 
sehingga lebih mudah orang 
untuk melihat terhadap site. 

4 0,8 

Untuk view pada alternatif 
site ini kurang begitu 

menarik perhatian karena 
jalanan yang tidak terlalu 
besar dan terletak bukan 

didaerah yang mudah 
dilihat. 

4 0,8 

Jumlah 100   3,8   4,3   4 
Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Keterangan: 

B : Bobot 

N : Nilai 

Nilai 1 : Sangat kurang 

Nilai 2 : Kurang 

Nilai 3 : Cukup baik 

 

Nilai 4 : Baik 

Nilai 5  : Sangat baik 

 



78 
 

 
 

3.6. Site Terpilih 

Dengan melihat potensi yang ada di setiap site dengan kelebihan dan 

kelemahan masing-masing, serta dengan analisis dan pembobotan alternatif 

site, maka site yang terpilih adalah alternatif  site 2 yang merupakan lahan 

dengan luas site ± 1,2 Ha. Site dianggap memiliki potensi yang bagus karena 

berada di jalan Gajah Mada yang merupakan jalur pantura, hal ini dapat 

mendatangkan lebih banyak pengunjung karena letak site yang strategis. 

Pencapaian menuju site juga tergolong mudah, jalan yang dapat dilalui 

hampir semua jenis kendaraan dan angkutan umum juga melintasi jalan 

Gajah Mada ini. site juga didukung dengan pedestrian yang cukup baik untuk 

pejalan kaki, serta terdapat pohon – pohon yang rindang. Site juga 

terjangkau dari pusat kota, dekat dengan stasiun, pusat budaya dan heritage 

jetayu, serta kawasan stadion didaerah kraton. Sehingga akan menambah 

frekuensi orang yang akan melihat Pekalongan Heritage Center yang akan 

dibangun di alternatif site 2 ini. 

Data site terpilih : 

a. Site terletak di Jl.Gajah Mada Tirto, Pekalongan Barat 

b. Kondisi Eksisting Site: 

1) Luas site     : 12.470 m² 

2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  : 60% 

3) Koefisien Luas Bangunan (KLB)  : 2 

4) KDH minimum     :10% 

5) GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija 

6) Tinggi bangunan maksimum 3 lantai 

c. Batasan Site  : 

1) Utara  : Lahan Kosong 

2) Selatan  : Jalan Gajah Mada 

3) Barat  : Masjid Al Karomah 

4) Timur  : Polsek Tirto 
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Gambar 3.18. Site terpilih 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
 

Site yang terpilih ini memiliki potensi site diantaranya : 

a. Kawasan sekitar site  

Pada site yang berbatasan dengan Jl. Gajah Mada terdapat pedestrian 

untuk pejalan kaki. Sedangkan fasilitas di dekat lingkungan site 

dianggap memiliki potensi untuk mendukung perencanaan Pekalongan 

Heritage Center, karena dekat dengan fasilitas publik berupa stasiun 

serta terdapat fasilitas penginapan dan dekat dengan permukiman. Site 

juga dekat dengan pusat kota dan pusat pemerintahan, dekat dengan 

salah satu heritage Pekalongan yaitu monumen kota Pekalongan. 
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Gambar 3.19. Kawasan sekitar site 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
 
 

b. Potensi aksesibilitas 

Alternatif site 2 memiliki potensi akses yang bagus dimana 

pencapaian ke site lebih mudah Jalan gajah mada merupakan jalan 

arteri primer dan termasuk jalur pantura. Aksesibilitas 

menggunakan transportasi umum sangat memadai serta dekat 

dengan stasiun kota pekalongan. 

 

 

Gambar 3.20. Aksesibilitas ke site 
Sumber : Analisis Penulis, 2017 
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Berikut adalah potongan jalan gajah mada : 

 
Gambar 3.21. Potongan jalan Gajah mada 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
Site merupakan jalur dua arah, dengan material aspal, 

pedestrian untuk orang berjalan kaki dan jalur untuk lapak 

pedagang. Terdapat juga penerangan berupa lampu jalan di 

median dan tepi jalan. Saluran drainase berada di pinggir sebelum 

median jalan sehingga bahu jalan lebih rapi. 

c. Potensi vegetasi 

Vegetasi yang ada di site adalah berupa semak dan beberapa 

pohon, terdapat 3 pohon yang cukup besar yang merupakan pohon 

mangga. Ketiga pohon ini dapat dipertahankan dan dimanfaatkan 

menjadi elemen arsitektur. 

 
Gambar 3.22. Vegetasi pada site 
Sumber : Analisis Penulis, 2017
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BAB IV 

PENDEKATAN KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Dasar pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan sebuah heritage Center 

di kota Pekalongan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau pusat 

informasi mengenai heritage kepada masyarakat, yang mana dibentuk untuk 

lebih mengenalkan heritage kota Pekalongan dan sebagai bentuk pelestarian 

heritage serta menjadi wisata bagi masyarakat.Pembangunan Pekalongan 

Heritage Center ini akan bekerja sama dengan dinas pariwisata, kebudayaan, 

pemuda dan olahraga (Dinparbudpora) kota pekalongan, komunitas heritage 

serta pemerintah daerah. 

Sebagai pusat informasi tentang heritage , Pekalongan Heritage Center 

memiliki dasar kegiatan utama yaitu galeri atau pameran dan pelatihan 

kemudian ditunjang dengan kegiatan penunjang seperti pertunjukan dan juga 

kearsipan.  Dasar pendekatan ini ditujukan sebagai acuan dan batasan dalam 

menganalisis pendekatan aspek perencanaan dan perancangan Heritage 

Center yang terdiri dari: 1) Pendekatan Aspek Fungsional, 2) Pendekatan 

Aspek Kontekstual, 3) Pendekatan Aspek Teknis, 4) Pendekatan Aspek 

Kinerja, 5) Pendekatan Aspek Arsitektural. 

 

4.1. Pendekatan Aspek Fungsional 

Dalam perencanaan bangunan Heritage Center sebagai pusat informasi , 

edukasi dan rekreasi terdapat kegiatan – kegiatan dan pelaku yang berbeda, 

akan tetapi saling berkaitan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Kegiatan pada Pekalongan Heritage Center ini dibagi menjadi 4 

Kelompok, yaitu :  

a. Pengelola 

Terdiri dari beberapa bidang antara lain :  

1) Bidang Galeri 

2) Bidang Pelatihan 

3) Bidang Kearsipan 

4) Bidang Komunikasi dan Pemasran 

5) Bidang Kuliner 
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b. Utama 

Kegiatan utama merupakan kegiatan yang menjadi tujuan pengunjung 

dalam mengunjungi Pekalongan Heritage, yang terdiri dari 2 kegiatan, 

yaitu galeri atau pameran dan pelatihan. Galeri terbagi menjadi galeri 

karya dan kerajinan, galeri sejarah tradisi dan upacara adat, serta galeri 

bangunan heritage. Sedangkan pelatihan terbagi menjadi pelatihan 

membatik dan pelatihan tari tradisional. 

c. Penunjang 

Kegiatan penunjang merupakan beberapa kegiatan yang dapat 

menunjang kegiatan utama sehingga dapat menjadi sebuah kesatuan. 

Kegiatan penunjang dalam Pekalongan Heritage Center yaitu 

auditorium, perpustakaan dan area kuliner. 

d. Servis 

Kegiatan servis merupakan kegiatan yang menjadi satu kelengkapan 

dalam sebuah bangunan yang mempunyai peran untuk merawat area 

di dalam maupun luar bangunan Pekalongan Heritage Center. 

 

4.1.1. Analisis Pelaku Kegiatan 

Pelaku kegiatan pada bangunan Heritage center merupakan mereka 

yang secara langsung melakukan aktivitas dalam bangunan tersebut. 

Maka dari itu pelaku yang terdapat dalam bangunan Heritage center 

dikelompokkan menjadi: 

a. Pengelola 

Kelompok pengelola merupakan pihak yang bertanggung jawab 

untuk mengelola program dan kegiatan yang ada dalam Heritage 

center, sehingga dalam pelaksaan kegiatan tersebut dapat berjalan 

dengan baik. 
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Struktur pengelola Pekalongan Heritage Center adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.1. Struktur organisasi pengelola Heritage Center 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
Jumlah pengelola Pekalongan Heritage Center adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Jumlah pengelola heritage center 

Pelaku Jml 

Kepala UPTDPekalongan Heritage Center 1 
Sekretaris  1 
Kepala TU 1 
Staff TU 2 
Bidang Galeri  
Koordinator Galeri 1 
Sub KoordinatorGaleri Kesenian dan Kerajinan 1 
Sub KoordinatorGaleri Sejarah Tradisi dan Upacara Adat 1 
Sub KoordinatorGaleri Sejarah Bangunan Heritage 1 
Staff Galeri 3 
Bidang Pelatihan 

Koordinator Pelatihan 1 
Staff Pelatihan 2 
Bidang Kearsipan 
Kabid. Kearsipan 1 
Staff Kearsipan 2 
Bidang Komunikasi dan Pemasaran 
Kabid. Komunikasi dan pemasaran 1 
Staff Komunikasi dan Pemasaran 2 
Bidang Kuliner 
Koordinator Kuliner 1 
Staff 2 
Housekeeping 
Office boy 3 
Gardener 2 
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Teknisi 1 
Staf pengelola limbah padat dan cair 2 
Front Office 
Resepsionis dan informasi 2 
Security 
Satpam 4 
Penjaga CCTV 2 

Jumlah 40 

Sumber : Analisis penulis, 2017 

b. Penyewa Tenant 

Tenant yang disediakan di Pekalongan Heritage Center adalah 

termasuk dalam bidang kuliner heritage kota Pekalongan, berupa 

makanan, minuman atau suvenir. Penyewa mempunyai peranan 

mengelola area tenant yang disewa. Asumsi kebutuhan tenant adalah 

60% dari pengunjung akan mengunjungi area kuliner, jadi 144 dari 240 

pengunjung akan membeli makanan atau minuman di area kuliner. 

Dengan tenant yang dapat menampung 50 orang per tenant maka 

kebutuhan tenant dibuat menjadi 3 tenant. 

c. Pengunjung 

Terdapat berbagai macam pengunjung dalam Pekalongan Heritage 

Center ini. Pengunjung dapat dibedakan menjadi tiga kategori 

berdasarkan fasilitas yang disediakan: 

1) Pelaku Studi 

Merupakan pengunjung yang memiliki tujuan untuk melakukan 

kunjungan agar memperoleh informasi, studi banding, belajar 

mengenai heritage  dan segala perkembangannya. 

2) Pelaku Pelatihan 

Merupakan pengunjung yang memiliki tujuan untuk mengikuti 

pelatihan, baik pelatihan membatik maupun pelatihan menari. 

3) Pelaku Rekreasi 

Merupakan pengunjung yang ingin menikmati pertunjukan kesenian 

sebagai rekreasi. 

Dalam perencanaan Pekalongan Heritage Center ini jumlah 

kunjungan diasumsikan tiap 1 jam adalah 30 pengunjung, sedangkan 

jam operasional antara jam 09.00 - 17.00 (8 Jam). Jadi jumlah 

pengunjung di Pekalongan Heritage Center berjalan sekitar 30 x 8 jam 

= 240 pengunjung. 



86 
 

 
 

4.1.1. Analisis Kapasitas Ruang 

Analisis kapasitas ruang pada Pekalongan Heritage Center 

ditentukan berdasarkan heritage Center pada umumnya dan di 

sesuakan dengan aktivitas pada Pekalongan Heritage Center itu sendiri. 

Menurut data dari badan pusat statistik kota Pekalongan, jumlah 

wisatawan yang berkunjung di sarana edukasi dan rekreasi adalah 

berjumlah 16.807 orang pada tahun 2015.  

Kegiatan utama adalah pameran heritage yang diadakan di ruang 

galeri, dari jumlah pengunjung tersebut kapasitas maksimal ruang galeri 

ditentukan 40 orang agar mendapat kenyamanan dalam menikmati 

karya yang ditampilkan. Kegiatan lain adalah kegiatan 

pelatihan.Pelatihan ini dibagi menjadi 2 ruang kelas yaitu ruang 

pelatihan membatik dan ruang pelatihan kesenian yang masing-masing 

mempunyai kapasitas 10 orang, dimaksudkan agar efektif proses 

pelatihannya.  

Pekalongan heritage Center juga menggelar pertunjukan seni 

Tarian yang mana digelar di ruang auditorium. Berdasarkan asumsi 

kunjungan 240 pengunjung perhari, maka kapasitas auditorium dibuat 

untuk 250 orang. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kapasitas 

berlebih. 

4.1.2. Analisis Aktivitas Pelaku dan Kebutuhan Ruang 

Untuk merumuskan kebutuhan ruang Pekalongan Heritage Center 

ini, diperlukan analisis pelaku dan aktivitasnya terlebih dahulu. Berikut 

ini merupakan tabel analisis kebutuhan ruang oleh pelaku pengelola dan 

pengunjung. 

Tabel 4.2 Analisis aktivitas dan kebutuhan ruang pengelola 

Pelaku Aktivitas 
Kebutuhan 

Ruang 
Kepala UPTD 
PHC 

Membuat rencana dan strategi dalam 
jangka pendek & panjang guna 
pengembangan dan meningkatkan 
pengunjung PHC 

R. Kepala UPTD PHC 

Sekretaris  Membantu tugas kepala UPTD PHC R. Sekretaris 
Koordinator TU Membuat sistem pengelolaan dan 

memimpin staff TU 
R. Koordinator TU 

Staf TU Membantu menjalankan sistem 
pengelolaan PHC 

R. TU 

Bidang Galeri  
Koordinator Galeri Mengatur dan mengendalikan pada semua 

aktivitas kegiatan galeri 
R. koordinator galeri 
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Subkoor galeri 
karya & kerajinan 

Mengatur dan mengendalikan kegiatan 
galeri karya dan kerajinan 

R. Subkoor galeri karya 
dan kerajinan 

Subkoor galeri 
sejarah tradisi & 
upacara adat 

Mengatur dan mengendalikan kegiatan 
galeri sejarah tradisi dan upacara adat 

R. sejarah tradisi dan 
upacara adat 

Subkoor galeri 
sejarah bangunan 
heritage 

Mengatur dan mengendalikan kegiatan 
galeri sejarah bangunan heritage 

R. Subkoor galeri sejarah 
bangunan heritage 

Staff Membantu Subkoor dalam melakukan 
tugas – tugas harian, baik rutin maupun 
yang khusus 

Kantor Galeri 

Bidang Pelatihan  
Koordinator 
Pelatihan 

Mengatur dan mengendalikan kegiatan 
Pelatihan 

R. Koordinator Pelatihan 

Staff Membantu koordinator dalam melakukan 
tugas – tugas harian, baik rutin maupun 
yang khusus 

Kantor Pelatihan 

Bidang Kearsipan 
Koordinator 
Kearsipan 

Mengatur dan mengendalikan kegiatan 
kearsipan 

R. Koordinator Kearsipan 

Staff Membantu koordinator dalam melakukan 
tugas – tugas harian, baik rutin maupun 
yang khusus 

Kantor Kearsipan 

Bidang Pemasaran dan Komunikasi 

Koordinator 
Pemasaran dan 
Komunikasi 

Menaikan citra yang baik terhadap pihak 
luar pada even, promosi, dan sponsorship. 

R. Pemasaran dan 
komunikasi 
R.Rapat 

Menangani pemasaran hasil produk dan 
fasilitas-fasilitas Jogja creative hub, serta 
berhubungan dengan pihak-pihak yang 
akan diajak bekerja sama. 
Mengelola dan mengupdate website 
Pekalongan Heritage Center 

Staff Membantu koordinator dalam melakukan 
tugas – tugas harian, baik rutin maupun 
yang khusus 

Kantor pemasaran dan 
komunikasi 

Bidang Kuliner 
Koordinator 
Kearsipan 

Mengatur dan mengendalikan kegiatan 
penyewaan tenant kuliner 

R. Koordinator Kuliner 

Staff Membantu koordinator dalam melakukan 
tugas – tugas harian, baik rutin maupun 
yang khusus 

Kantor Kuliner 

HOUSEKEEPING 
Office boy Menjaga keindahan dan kebersihan 

ruangan, lingkungan, serta property yang 
ada. 

Loker 
R.istirahat 

Gardener Membersihkan dan merawat taman 
Teknisi Menangani masalah teknis yang terjadi 

pada bangunan, elektrikal, dan mesin 
FRONT OFFICE 
Resepsionis dan 
informasi 

Memberikan pelayanan informasi kepada 
pengunjung dan pengelola di lobby 

Front office 
 

SECURITY 
Satpam  Menjaga keamanan dan ketertiban  R. Keamanan 
Penjaga CCTV Mengawasi dan mengontrol CCTV R. CCTV 

Sumber : analisis penulis, 2017 
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Tabel 4.3 Analisis aktivitas dan kebutuhan ruang kegiatan utama 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang 

Pengunjung 

Datang (Jalan/kendaraan) 

Pedestrian 
Plaza 
R.Parkir Mobil 
R.Parkir Motor 
R. Parkir Bus 

Menunggu/mencari informasi 
Hall/Lobby 
R.resepsionis 
R.Merokok 

Mengunjungi galeri R. Galeri 

Istirahat 
Lounge 
Area kuliner 
Taman 

Beribadah Mushola 

Peserta pelatihan 
 

Datang (Jalan/kendaraan) 

Pedestrian 
Plaza 
R.Parkir Mobil 
R.Parkir Motor 
R.Parkir Bus 

Mendaftar di resepsionis Front office 
Menemui koordinator pelatihan  R. koordinator pelatihan 
Mengikuti kelas R. kelas 
Menggelar pameran hasil pelatihan R. pamer/galeri 
Ibadah Musholla 

Istirahat 
Area kuliner 
Lounge 
Taman 

Penyimpanan peralatan inventaris Gudang 
Sumber : Analisis penulis, 2017 

Tabel 4.4 Analisis aktivitas dan kebutuhan ruang kegiatan penunjang 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang 

Pengunjung 

Datang (Jalan/kendaraan) Pedestrian 
Plaza 
R.Parkir Mobil 
R.Parkir Motor 

Menunggu/mencari informasi Hall/Lobby 
R.resepsionis 
R.Merokok 

Menonton pertunjukan  Auditorium  
Istirahat Foodcourt 

Lounge 
Taman 

Membaca Perpustakaan 
Beribadah Mushola 

Penyewa tenant 

Datang Pedestrian 
Plaza 
R.Parkir Mobil 
R.Parkir Motor 

Menyiapkan area tenant Tenant kuliner 
Rapat dengan dengan pengelola kor 
kuliner 

R.meeting 

Ibadah Musholla 
Istirahat Lounge 

Taman 
penyimpanan peralatan inventaris tenant Gudang 

Sumber : Analisis penulis, 2017 
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Tabel 4.5 Analisis aktivitas dan kebutuhan ruang kegiatan servis 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang 

Pengelola 

Menampung air bersih yang 
akan disalurkan 

R.Penampungan air 
bersih 

Menampung air hujan yang 
akan disalurkan ke flushing dan sprinkler 
taman 

R.Penampungan air 
hujan 

Menjaga keamanan bangunan dan 
lingkungan 

Pos jaga 

Memantau keamanan melalui layar 
monitor 

R.CCTV 

Mengontrol kegiatan pemasukan stok 
barang digudang 

Loker karyawan 
Loading dock 

Penyimpanan peralatan inventaris Gudang 

Ruang untuk membuat makanan dan 
minuman 

Pantry 

BAK/BAB Lavatory 
Menyimpan alat kebersihan Janitor 
Ruang untuk mengatur dan 
menyalurkan telepon internal 
maupun eksternal 

R.PABX 

Ruang untuk menampung 
listrik dengan voltase yang 
tinggi dari PLN. 

R.Trafo & R.Genset 

Ruang untuk mengatur Sistem 
AC pada bangunan  

R.AHU 

Ruang tempat mengatur listrik 
dari genset menuju ke ruang 

R.Panel listrik 

Tempat memompa air dari 
ruang penampungan air bersih 
menuju ke ruang-ruang yang 
membutuhkan suplay air 

R.Pompa air 

Untuk memperbaiki peralatan 
dan mesin-mesin yang rusak. 

R.Reparasi 

Tempat menimbun limbah B3 
yang dihasilkan dari kegiatan 

Area septiktank 

Sumber : analisis penulis, 2017 

 

4.1.4. Analisis Kelompok Ruang 

Dilihat dari kebutuhan ruang yang ada pada Pekalongan Heritage 

Center maka dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut : 

a. Kelompok ruang pengelola 

b. Kelompok ruang utama 

c. Kelompok ruang penunjang 

d. Kelompok ruang servis 

e. Kelompok ruang parkir 

Setelah mendapatkan kelompok kebutuhan ruang, ruang-ruang 

tersebut dianalisis dengan menjabarkan persayaratan ruang dari 

setiap kelompok ruang. 
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Tabel 4.6 Analisis kelompok ruang 

Kelompok Ruang Pengelola 
No Nama Ruang Persyaratan Ruang 
1 R. Kepala UPTD PHC 

Mudah dicapai 
Terdapat penghawaan alami dan buatan 
Terdapat pencahayaan alami dan buatan 
Suasana nyaman, tenang untuk bekerja 
Furnitur meja, kursi, rak, dan almari 
Terdapat jaringan LAN 

2 Sekretaris  
3 R. Bagian TU 
4 R. Koordinator 
5 R. Staff 
6 R. Penerima tamu 
7 R. Rapat besar 
8 R. Rapat 

9 Loker karyawan 
Tersembunyi dari publik 
Penghawaan baik 
Terdapat lemari loker dan sofa untuk istirahat  

Kelompok Ruang Utama 
No Nama Ruang Persyaratan Ruang 

1 R. Galeri 
Menggunakan pencahayaan buatan untuk menyorot 
bidang pameran 
Memiliki desain hirarki ruang 

2 R. Kelas pelatihan 
Memiliki luas ruang yang cukup 
Desain interior menarik 
Membutuhkan kenyamanan dan ketenangan yang baik 

Kelompok Ruang Penunjang 
No Nama Ruang Persyaratan Ruang 

1 Auditorium 

Ruang kedap suara 
Menggunakan penghawaan buatan 
Menggunakan sistem audio stereo THX 
Layout tempat duduk berundak 
Terdapat ruang kontrol 

2 Perpustakaan 

Memiliki kesan ruang yang nyaman dan tenang untuk 
membaca 
Terdapat rak buku 
Pencahayaan alami maupun buatan yang baik 

3 Area Kuliner 
Mengedepankan penghawaan dan pencahayaan alami 
Memiliki kesan ruang yang nyaman dan santai 
Memiliki view bebas 

4 Lounge Memiliki kesan ruang santai 
5 Hall/lobby Ruang dengan void tinggi dan pencahayaan alami 

6 R. Resepsionis 
Mudah dicapai dari pintu masuk 
Terdapat furniture meja resepsionis, kursi, dan rak 
Terdiri dari front office dan back office 

7 Souvenir shop 
Layout interior menarik 
Bersifat showcase 

8 Mushola 

Memiliki kesan ruang yang tenang 
Menggunakan pengawaan alami dan buatan 
Menggunakan pencahayaan alami dan buatan 
Pemisahan antara tempat wudhu pria dan wanita 

9 R. Laktasi 
Ruang tertutup 
Ruang menggunakan elemen yang ramah terhadap ibu 
dan anak 



91 
 

 
 

9 R. Merokok 
Ruang tertutup dan menggunakan material yang 
transparan dan terdapat exhaust fan untuk menyedot 
asap rokok keluar ruang 

Kelompok Ruang Servis dan Utilitas 
No Nama Ruang Persyaratan Ruang 

1 R. Loker 
Tersembunyi dari publik 
Penghawaan baik 
Terdapat lemari loker dan sofa untuk istirahat  

2 Lavatory 

Menggunakan penghawaan dan pencahayaan alami 
mapun buatan 
Menggunakan material yang tidak licin dan mudah 
diersihkan 
Berbentuk kubikal 

3 Janitor 
Tertutup dan tersembunyi 
Dapat diakses langsung tanpa harus masuk ke lavatory 

4 Loading dock 
Pencapaian mudah bagi kendaraan seperti truk muapun 
pick up 
Tersembunyi dari pandangan visual pengunjung 

5 Gudang 
Memiliki luas yang cukup untuk menyimpan barang – 
batang 
Tersembunyi dari pandangan visual pengunjung 

6 Pos satpam Terletak di dekat pintu masuk kawasan 

7 R. CCTV 
Terletak di area pengelola 
Ruang tertutp 
Menggunakan penghawaan buatan 

8 
R. Penampungan air 
bersih 

Terpisah dari bangunan utama 
Ruang dengan kedap udara dan kedap air 
Jauh dari ruang – ruang umum karena berpotensi 
menimbulkan kebisingan (pompa genset) 

9 R. Penampungan air hujan 
10 R. PABX 
11 R. Genset 
12 R. Sampah 
13 R. AHU 
14 R. Panel listrik 
15 R. Pompa air 
16 Bengkel kerja 
17 R. Pengomposan 

18 R. Limbah cair Tertutup rapat sehingga tidak mudah dibuka pengunjung 
terutama oleh anak – anak  19 Area septictank 

Kelompok Ruang Parkir 
No Nama Ruang Persyaratan Ruang 
1 Parkir pengelola Terdapat parkir sepeda, sepeda motor, mobil dan bus 

bagi pengunjung maupun pengelola 
Terdapat vegetasi sebagai peneduh alami 
Terdapat penerangan 
Sirkulasi mudah 

2 Parkir pengunjung 

3 Plaza 
Menggunakan material yang dapat meresapkan air ke 
dalam tanah 

Sumber : analisis penulis, 2017 

 

 

 



92 
 

 
 

 

 

4.1.5. Analisis Sirkulasi Ruang 

Analisis sirkulasi yang ada terbagi menjadi 2 yaitu : 

a. Sirkulasi pengunjung 

 
Gambar 4.2. Sirkulasi pengunjung 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
 
 

 
Gambar 4.3. Sirkulasi kegiatan utama 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
 
 

 
Gambar 4.4. Sirkulasi kegiatan penunjang 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
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b. Sirkulasi pengelola 

 
Gambar 4.5. Sirkulasi pengelola 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
 

4.1.6. Analisis Besaran Ruang 

Studi standar kapasitas dan besaran ruang pada perencanaan 

dan perancangan Heritage Center ini menggunakan standar yang 

diperoleh dari: 

AD : Data Arsitek 

TSS : Time Saver Standard 

MEE : Mechanical Electrical Equipment 

OPD : Office Planing Design 

PDN   : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 

2008 tentang standar minimum ruang multimedia 

SNI : Standar Nasional Indonesia 

AS : Asumsi Sendiri 

Untuk menghitung besaran ruang selain berdasarkan standar 

ruang jugaharus menambahkan presentase sirkulasi masing-

masing ruang. MenurutJulius Panero dalam buku Human 

Dimensions and Interior Spacepresentase sirkulasi ruang sesuai 

tuntutan kebutuhan adalah: 

a. 10%   : Kebutuhan standar flow gerak minimum 

b. 20%  : Kebutuhan keleluasaan sirkulasi 

c. 30%  : Kebutuhan tuntutan kenyamanan fisik 

d. 40%  : Kebutuhan tuntutan kenyamanan psikologi 

e. 50%  : Kebutuhan tuntutan spesifik kegiatan 

f. 75 – 100% : Kebutuhan dengan banyak kegiatan 
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Analisis besaran ruang Pekalongan Heritage Center adalah sebagai 

berikut : 

a. Kelompok kegiatan pengelola : 

Tabel 4.7 Analisis besaran ruang pengelola 

No Kebutuhan Ruang 
Standar 
Ruang 

Kapasitas 
Luas Ruang 
(kapasitas x 
standar) m2 

Sumber 

1 
R. Kepala UPTD 
PHC 

7,5 – 9,5 
m2/orang 

1 orang 8,5 OPD 

2 Sekretaris  
7,5 – 9,5 
m2/orang 

1 orang 8,5 OPD 

2 R. Kepala TU 
7,5 – 9,5 
m2/orang 

1 orang 8,5 OPD 

3 R. Staff TU 
7,5 – 9,5 
m2/orang 

2 orang 17 OPD 

Bidang Galeri 

4 
R. Koordinator 
Galeri 

7,5 – 9,5 
m2/orang 

1 orang 8,5 OPD 

5 
R. Koordinator 
Galeri Karya dan 
Kerajinan 

7,5 – 9,5 
m2/orang 

1 orang 8,5 OPD 

6 

R. 
KoordinatorSejarah 
Tradisi Dan 
Upacara Adat 

7,5 – 9,5 
m2/orang 

1 orang 8,5 OPD 

7 
R. Koordinator 
Sejarah Bangunan 
Heritage 

7,5 – 9,5 
m2/orang 

1 orang 8,5 OPD 

8 R. Staff Galeri 
7,5 – 9,5 
m2/orang 

3 orang 25,5 OPD 

Bidang Pelatihan 

9 
R. Koordinator 
Pelatihan 

7,5 – 9,5 
m2/orang 

1 orang 8,5 OPD 

10 R. Staff Pelatihan 
7,5 – 9,5 
m2/orang 

2 orang 17 OPD 

Bidang Kearsipan 

11 
R. Koordinator 
Kearsipan 

7,5 – 9,5 
m2/orang 

1 orang 8,5 OPD 

12 R. Staff Kearsipan 
7,5 – 9,5 
m2/orang 

2 orang 17 OPD 

Bidang Komunikasi dan Pemasaran 

13 
R. Koordinator 
Pemasaran dan 
Komunikasi 

7,5 – 9,5 
m2/orang 

1 orang 8,5 OPD 

14 
R. Staff 
Pemasaran dan 
Komunikasi 

7,5 – 9,5 
m2/orang 

2 orang 17 OPD 

BidangKuliner 
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15 
R. Koordinator 
Kuliner 

7,5 – 9,5 
m2/orang 

1 orang 8,5 OPD 

16 R. Staff Kuliner 
7,5 – 9,5 
m2/orang 

2 orang 17 OPD 

Penunjang 
17 R. Loker 1,2m2/orang 40 orang 60 AS 
18 R. Rapat besar 2,1 m2/orang 30 orang 63 OPD 
19 R. Rapat 2,1 m2/orang 10 orang 21 OPD 

20 
Lavatory Pengelola 
pria 

2 m2/kubikal 
1,53 m2/ws 
0,89 m2/ur 

3 kubikal 
2 wastafel 
3 urinoir 

6 
3,06 
2,67 

TSS 

21 
Lavatory Pengelola 
wanita 

2 m2/kubikal 
1.53 m2/ws 

3 kubikal 
3 wastafel 

6 
4,59 

TSS 

22 Lavatory Difabel 2 m2/kubikal 1 kubikal 2  

Jumlah  372,32 

Flow 30% 111,696 

Jumlah Total 484,016 
Sumber : Analisis penulis, 2017 

Keterangan 

OPD : Office Planing Design 

TSS : Time Saver Standard 

b. Kelompok kegiatan utama 

Tabel 4.8 Analisis besaran ruang kegiatan utama 

No 
Kebutuhan 

Ruang 
Standar 
Ruang 

Kapasitas 
Luas Ruang 
(kapasitas x 
standar) m2 

Sumber 

1 Plaza 300 m2 1 ruang 300 AS 

2 Hall 100 m2 1 ruang 100 AS 

3 Lounge 
0,72 

m2/orang 
60 orang 43,2 TSS 

4 R. Informasi 
2,32 

m2/orang 
2 orang 4,46 DA 

5 Ruang Galeri 

 Lobby 50 m2 1 ruang 50 AS 

 
R. Penitipan 

Barang 

0,8 

m2/orang 
1 orang 0,8 DA 

 R. Informasi 
2,32 

m2/orang 
2 orang 4,46 DA 

A R. Galeri Karya Dan Kerajinan 

 

Area pameran 
tetap 

0,8 
m2/orang 

100 orang 80 DA 

Area pameran 
temporer 

0,8 
m2/orang 

100 orang 80 DA 
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R. Penyimpanan 
karya dan 
kerajinan 

24 m2 1 ruang 24 AS 

Ruang kurator 
7,5 – 9,5 
m2/orang 

1 orang 8,5 OPD 

B R. Galeri Sejarah Bangunan Heritage 

 
Area pameran 

0,8 
m2/orang 

60 orang 48 DA 

Ruang Restorasi 24 m2 1 ruang 24 AS 
Galeri audio visual 3 m2/orang 60 orang 180 AS 

C R. Galeri Sejarah Tradisi Dan Upacara Adat 

 
Area pameran 

0,8 
m2/orang 

60 orang 48 DA 

Ruang Restorasi 24 m2 1 ruang 24 AS 
Galeri audio visual 3 m2/orang 60 orang 180 AS 

 
Ruang bongkar 
muat 

9 m2/ruang 1 ruang 9 DA 

6 Ruang Pelatihan 

 
Lobby 50 m2 1 ruang 50 AS 

R. Resepsionis 
2,32 

m2/orang 
2 orang 4,46 DA 

A 
R. Kelas pelatihan 
membatik 

4 m2/ orang 
20 orang x 

1 kelas 
80 PDN 

 
R. Pelatihan 
membatik 

4 m2/ orang 
20 orang x 

1 kelas 
80 PDN 

 R. Alat membatik 24 m2 1 ruang 48 AS 

 
R. Simulasi proses 
membatik 

60 m2 1 ruang 60 AS 

 R. Outdoor jemur 100 m2 1 ruang 100 AS 

 R. Guru membatik 
7,5 – 9,5 
m2/orang 

4 orang 34 OPD 

B 
R. Kelas pelatihan 
menari 

4 m2/ orang 
20 orang x 

1 kelas 
80 PDN 

 

R. Perlengkapan 
menari  

24 m2 1 ruang 24 AS 

R. Guru menari 
7,5 – 9,5 
m2/orang 

4 orang 34 OPD 

R. Pelatihan 
menari 

0,8 
m2/orang 

50 orang 40 DA 

7 Lavatory pria 

2 
m2/kubikal 
1,53 m2/ws 
0,89 m2/ur 

3 kubikal 
2 wastafel 
3 urinoir 

6 
3,06 
2,67 

TSS 

8 Lavatory wanita 
2 

m2/kubikal 
1.53 m2/ws 

3 kubikal 
3 wastafel 

6 
4,59 

TSS 

8 Lavatory difabel 
2 

m2/kubikal 
1.53 m2/ws 

1 kubikal 
1 wastafel 

2 
3,06 

TSS 
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Jumlah 1770,26 

Flow 30 % 531,078 
Jumlah Total 2301,338 

Sumber : Analisis penulis, 2017 

 

 

Keterangan 

PDN : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 

2008 tentang standar minimum ruang multimedia 

OPD : Office Planing Design 

AS : Asumsi Sendiri 

 

c. Kelompok kegiatan penunjang 

Tabel 4.9 Analisis besaran ruang kegiatan penunjang 

No 
Kebutuhan 

Ruang 
Standar 
Ruang 

Kapasitas 
Luas Ruang 
(kapasitas x 
standar) m2 

Sumber 

1 Hall 100 m2 1 ruang 100 AS 

2 R. Informasi 
2,32 

m2/orang 
2 orang 4,46 DA 

3 Perpustakaan 

 

R. Loker 1,2m2/orang 60 orang 72 DA 

R. Staff perpus 5 m2/orang 3 orang 15 DA 

R. Katalog buku 
200 jilid 
buku/m2 

15000 jilid 
buku 

300 DA 

R. Baca 
2,32 

m2/orang 
35 orang 81.2 DA 

R. Komputer 1 m2/orang 3 orang 3 DA 

4 Auditorium 

 

Tempat duduk 1,5 m2/orang 200 orang 300 TSS 

Panggung 
10% dari 
tempat 
duduk 

1 unit 30 TSS 

R. Kontrol 9 m2 1 ruang 9 AS 

R. Persiapan 24 m2 1 ruang 24 AS 

Toilet 16 m2 1 ruang 16 AS 

5 Area Kuliner  

 

Tempat makan 2 m2/orang 30 orang 120 DA 

Tenant 5,6 m2/orang 3 orang x 3 67,2 DA 

Kasir 8 m2/unit 1 unit x 6 48 AS 
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 Toilet 
2 m2/kubikal 
1,53 m2/ws 

3 kubikal 
3 wastafel 

6 
4,59 

TSS 

8 Souvenir shop 36 m2 1 ruang 36 AS 

9 Mushola 

 

Tempat sholat 1,2 m2/orang 20 orang 24 DA 

Tempat wudhu 0,6 m2/orang 10 orang 6 DA 

Ruang tunggu 2 m2/orang 10 orang 20 AS 

10 R. Laktasi 12 m2 1 ruang 12 AS 

11 R. Merokok 12 m2 2 ruang 24 AS 

12 ATM center 2 m2/unit 5 unit 10 AS 

Jumlah  1251,25 

Flow 30% 375,375 

Jumlah Total 1626,625 

Sumber : Analisis penulis, 2017 

Keterangan 

DA  : Data Arsitek 

TSS  : Time Saver Standard 

AS  : Asumsi Sendiri 

d. Kelompok kegiatan servis 

Tabel 4.10 Analisis besaran ruang kegiatan servis 

No 
Kebutuhan 

Ruang 
Standar 
Ruang 

Kapasitas 
Luas Ruang 
(kapasitas x 
standar) m2 

Sumber 

1 Toilet 16 m2 1 ruang 16 AS 
2 Loading dock 12 m2/unit 1 unit 12 AS 
3 Gudang 72 m2 1 unit 72 AS 
4 Pos satpam 1,2 m2/orang 8 orang 9,6 DA 
5 R. CCTV 12 m2 1 unit 12 AS 
6 Bengkel kerja 4,5 m2/orang 3 orang 13,5 DA 

7 
R. 
Penampungan 
air bersih 

16 m2/unit 1 unit 16 AS 

8 
R. 
Penampungan 
air hujan 

16 m2/unit 1 unit 16 AS 

9 R. PABX 6 m2/unit 1 unit 6 SNI 
10 R. Genset 16 m2/unit 1 unit 16 SNI 
11 R. Sampah 8 m2/unit 1 unit 8 DA 
12 R. AHU 11,2 m2/unit 2 unit 22,4 MEE 
13 R. Panel listrik 9 m2/unit 1 unit 9 MEE 
14 R. Pompa air 16 m2/unit 1 unit 16 SNI 
15 Bengkel kerja 16 m2/unit 1 unit 16 AS 
16 R. Pengomposan 20 m2/unit 1 unit 20 AS 
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No 
Kebutuhan 

Ruang 
Standar 
Ruang 

Kapasitas 
Luas Ruang 
(kapasitas x 
standar) m2 

Sumber 

17 R. Limbah cair 36 m2/unit 1 unit 36 AS 
18 Area septictank 25 m2/unit 1 unit 25 AS 

Jumlah 341,5 

Flow 30% 102,45 

Jumlah Total 443,95 
Sumber : Analisis penulis, 2017 

Keterangan 

DA : Data Arsitek 

TSS : Time Saver Standard 

AS : Asumsi Sendiri 

MEE : Mechanical Electrical Equipment 

SNI : Standar Nasional Indonesia 

 

e. Kelompok kegiatan parkir 

Untuk kapasitas parkir pengunjung, berdasarkan jumlah 

pengunjung perhari tersebut dapat dilakukan perhitungan sebagai 

berikut :  

1) Menggunakan transportasi umum (asumsi 10 %) 

= 24 pengunjung (tidak memerlukan parkir kendaraan) 

2) Menggunakan bus pariwisata (asumsi 40 org/bus, 50 %) 

= 120 pengunjung (memerlukan parkir bus pariwisata 3 buah) 

3) Menggunakan sepeda motor (asumsi 2 org/motor, 20 %) 

= 48 pengunjung (memerlukan parkir motor 24 buah) 

4) Menggunakan mobil (asumsi 4 org/mobil, 20 %) 

= 48 pengunjung (memerlukan parkir mobil 12 buah) 

Sedangkan jumlah keseluruhan pengelola adalah 40 orang, dimana 

asumsi kebutuhan parkir pengelola diperlukan sebagai berikut : 

1) Menggunakan sepeda motor (asumsi 1 org/motor, 60%) 

= 24 orang (memerlukan parkir sepeda motor 24 buah) 

2) Menggunakan mobil (asumsi 2 org/mobil, 20 %) 

= 8 orang (memerlukan parkir 4 buah) 

3) Menggunakan transportasi umum (asumsi 20 %) 

= 8 orang (tidak memerlukan parkir kendaraan) 

Tabel 4.11 Analisis besaran ruang kegiatan parkir 
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No 
Kebutuhan 

Ruang 
Standar 
Ruang 

Kapasitas 
Luas Ruang 
(kapasitas x 
standar) m2 

Sumber 

1 Parkir pengelola 

 
Parkir motor 2 m2/motor 25 unit 50 DA 

Parkir mobil 
12.5 
m2/mobil 

4 unit 50 DA 

2 Parkir pengunjung 

 

Parkir motor 2 m2/motor 25 unit 50 DA 

Parkir mobil 
12.5 
m2/mobil 

15 unit 187,5 DA 

Parkir bus 38.5 m2/bus 3 unit 115,5 DA 

3 Plaza  300 m2 1 ruang 300 AS 

Jumlah  753 

Flow 30% 225,9 

Jumlah Total 978,9 

Sumber : Analisis penulis, 2017 

 

f. Rekapitulasi besaran ruang 

Tabel 4.12 Total Besaran Ruang 

No. Kelompok Ruang Jumlah Luas (m2) 

1 Kelompok Kegiatan Pengelola 484,016 

2 Kelompok Kegiatan Utama 2301,338 

3 
Kelompok Kegiatan 

Penunjang 
1626,625 

4 Kelompok Kegiatan Servis  443,95 

5 Kelompok Kegiatan Parkir 978,9 

Jumlah 5834,829 

Sirkulasi 30% 1750,449 

Jumlah Total 7585,278 

Dibulatkan 7585 

Sumber: Analisispenulis, 2017 

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekalongan No. 11 tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan tahun 

2009 – 2029, KDB yang dibolehkan pada site adalah sebesar 60% dan 
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KLB = 2. Maka perhitungan luas lahan yang boleh dibangun adalah 

sebagai berikut: 

Total Kebutuhan ruang  = 7585 m2 

Luas Site    = 12.470 m2 

KDB = Luas lahan x nilai KDB = 12.470 x 60% = 6710 m2  

Dalam perencanaan bangunan Pekalongan Heritage Center ini 

terdapat ketentuan KDB 60% dan KLB 2. Berdasarkan hasil rekapitulasi, luas 

total kebutuhan ruang bangunan lebih besar dari KDB yang dapat dibangun, 

maka bangunan dibuat lebih dari 1 lantai. Perhitungan besaran ruang 

tersebut berdasarkan batas minimal, dan setiap ruang bisa diubah sesuai 

kebutuhan dan kenyamanan. 

 

4.2.    Pendekatan Aspek Kontekstual 

4.2.1. Data Site 

Lokasi site telah dipilih berdasarkan penilaian skoring dari kriteria 

yang telah ditentukan, ketentuan peruntukan atau pola tata ruang kota, 

dan potensi pengembangan Heritage Center di kawasan tersebut.Site 

terletak di Jl. Gajah mada, Kota Pekalongan, yang termasuk dalam 

kawasan bagian wilayah kota Pekalongan utara yaitu Kecamatan tirto 

dengan peruntukan sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan 

jasa, perkantoran, kawasan budaya, industri kecil/menengah, fasilitas 

umum, ruang terbuka hijau. 
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Gambar 4.6. Ukuran Site Eksisting 
Sumber : Analisis penulis, 2017 

 
 

Kondisi eksisting site : 

a. Luas lahan yaitu 1.2 Ha tepatnya 12.470 m2 dengan lebar jalan 18 

meter dengan dipisahkan median jalan selebar 1 meter. 

b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB): 60%, dengan Koefisien Lantai 

Bangunan (KLB): 2, ketinggian maksimum 3 lantai 

c. Garis sempadan bangunan : 9 meter. 

d. Pencapaian ke lokasi site sangat strategis karena site berada jalan 

kolektor sekunder (Jl. Gajah Mada) yang merupakan jalan provinsi. 

Pencapaian dari stasiun bias langsung ke jalan gajah mada karena 

stasiun juga berada di jalan Gajah mada. 

e. Kondisi site cenderung datar dan tidak berkontur. 

f. Jumlah vegetasi dalam site tidak terlalu banyak namun juga tidak 

terlalu sedikit, akan tetapi jumlah vegetasi eksisting sekitar site 

cukup bagus dengan pohon yang cukup besar. 

g. Intensitas pencahayaan dan angin yang berhembus melalui site 

tergolong baik karena tidak terhalang bangunan sekitar site yang 

realtif rendah. 

LUAS 
 
 

12.470 m2 
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h. Jaringan infrastruktur dan utilitas berupa yang tersedia di 

lingkungan sekitar site adalah jaringan listrik, saluran drainase 

dengan kondisi yang baik, telekomunikasi, dan pedestrian. 

 

4.2.2. Analisis Kawasan Kontekstual 

Data: 

Secara struktur kota, jarak site dari pusat kota tidak terlalu jauh dan 

tergolong dekat. Hal ini membuat site mudah pencapaiannya. Letak 

site secara kawasan merupakan daerah strategis karena dekat 

dengan salah satu heritage Pekalongan yaitu monumen 

pekalongan. 

 
Gambar 4.7. Konteks Kawasam Site 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 

Analisis : 

Berdasarkan data, letak site sangat strategis dengan lokasi yang dekat 

dengan pusat kota Pekalongan. Terdapat 2 pusat yaitu daerah pusat 

pemerintahan dan monumen Pekalongan. Dengan 2 pusat tersebut , dapat 

menjadi satu hal yang mempengaruhi bentuk maupun orientasi bangunan. 
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Gambar 4.8. Garis aksis kawasan 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

Output : 

Berdasarkan analisis, ada 2 pusat yang menjadi titik pusat kota.Hal ini 

dapat menjadi potensi yang dapat direspon ke dalam bangunan Heritage 

Center dengan menarik garis aksis dari pusat kota yang dapat 

mempengaruhi bentuk massa bangunan. 

4.2.3. Analisis Aksesibilitas 

Data: 

Dilihat dari skala makro, site terletak dekat dengan stasiun. Akses 

menuju site sangat mudah ditempuh menggunakan transportasi dalam 

kota baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi dari pusat – pusat 

transportasi tersebut karena berada di jalur pantura. 

 
Gambar 4.9. Posisi Site Terhadap Pusat Tansportasi di Kota Pekalongan 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 
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Secara mikro site dilalui Jl Gajah Mada yang mana merupakan jalur 

pantura. Jl Gajah Mada ini merupakan jalur 2 arah dengan lebar 18 meter 

dan dipisahkan oleh media jalan berupa taman dengan lebar 1 meter. Dan 

site tidak dikelilingi jalan lingkungan.  

 

Gambar 4.10. Sirkulasi Lingkungan Site 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

Analisis: 

1) Akses menuju site adalah melalui jalan Gajah Mada. Jalan ini 

merupakan satu – satu nya jalan untuk menuju ke site karena tidak ada 

jalan lain menuju site.  

2) Jl. Gajah Mada termasuk jalan di Kota Pekalongan yang cukup padat 

karena berada di jalur pantura ke arah Jakarta dan juga karah 

Semarang.  

3) Site berapa dekat dengan pertigaan lampu merah, hal ini akan 

berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. 

Output : 

Potensi untuk meletakkan entrance atau pintu masuk dan pintu keluar dari 

site berada di sepanjang site yang berada di depan  Jl. Gajah Mada. 

Karena tidak ada jalan lingkungan, hal ini akan membuat jalur servis juga 

berada di bagian depan Jl. Gajah Mada.Jalur servis di dalam site akan 

berbeda dengan jalur pengunjung agar sirkulasi lebih tertata. 
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Gambar 4.11. Analisa Aksesibilitas Site 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 

 

4.2.4. Analisis Klimatologi 

Data : 

Analisa klimatologi terdiri dari analisa matahari, analisa angin, dan analisa 

air hujan. Site berada di Jl. Gajah Mada, Kota Pekalongan dengan 

menghadap ke arah selatan dan temperatur kota yang cukup panas. 

Kondisi eksisting lingkungan sekitar site terdapat bangunan – bangunan 

yang memiliki tinggi rata – rata 2 lantai atau sekitar 10 meter, hal ini 

membuat sinar matahari tidak terhalangi masuk ke dalam site. Unsur 

vegetasi sebagai peneduh tak terlalu banyak, hanya ada di sepanjang Jl. 

Gajah Mada. Arah angin yang menuju site merupakan angin daratan yang 

menuju lautan yang berada di utara, curah hujan didaerah site tergolong 

sedang namun bisa berubah – ubah karena musim pancaroba. 

Analisis : 

Berdasarkan kondisi eksisting site, pengaruh sinar matahari 

terhadapsite pada pagi hari sekitar pukul 7 – 12, intensitas sinar matahari 

sangat banyak pada sisi timur site karena pada sisi ini tidak mendapat 

pembayangan dari apapun.Sinar matahari terasa sangat panas ketika 

posisi matahari berada tepat di atas atau sektiar pukul 12, sehingga perlu 

diberikan elemen bangunan yang dapat mengurangi efek panas pada 

kondisi ini. Dan memberikan vegetasi sebgai peneduh pada area yang 

terbuka.Pada pukul 15 – 17 sore, sinar matahari sudah tidak terlalu panas, 

akan tetapi menyilaukan dan tidak baik untuk kesehatan. 
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Arah angin dan arah air hujan memiliki arah yang sama, karena menuju 

laut. Angin akan menerpa site dari arah jalan gajah mada, berdasarkan 

BMKG kota Pekalongan kecepatan angin berkisar antara 8 – 15 knot. 

Sedangkan curah hujan memiliki intensitas yang sedang.  

 
 

 
Gambar 4.12. Analisis Klimatologi 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

Output : 

Dari analisis dapat diketahui intensitas cahaya matahari dari pagi hingga 

sore hari apa dibuat orientasi bangunan menghadap ke selatan agar 

meminimalkan area terkenacahaya matahari berlebihan. 

 
Talang dak 

 
Open roof 

 
Air flow 

Jam 08.00 

Jam 12.00 

Jam 16.00 
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Gambar 4.13. Respon Klimatologi 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

Memberi Sun Shading dan secondary skrin sebagai respons 

terhadap cahaya, memberi vegetasi di bagian depan untuk 

meminimalkan angin menuju site, agar lebih memaksimalkan aliran 

udara sisi bangunan menggunakan roaster. Membuat tritisan yang 

panjang agar tidak tempias ketika hujan. 

 

 

 

 

 

4.3. Pendekatan Aspek Teknis 

4.3.1. Sistem Modul 

a. Dasar pendekatan 

Sistem modul merupakan salah satu langkah untuk menentukan 

ukuran lebar, tinggi dan jarak antara kolom pada bangunan 
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Heritage Center yang memiliki beberapa ruang yang 

membutuhkan bentang lebar tetapi bebas kolom struktur. 

b. Analisis 

Terdapat 2 sistem modul dalam bangunan, yaitu: 

1) Modul Horizontal 

Modul horizontal merupakan ukuran panjang, lebar, maupun 

jarak suatu struktur. Modul horizontal yang sering digunakan 

pada bangunan umumnya menggunakan sistem modul 

horizontal dengan pola grid. 

 
 

 
Gambar 4.14. Grid kolom 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 

Akan tetapi penggunaan modul horizontal pada bangunan 

Heritage Center ini mempertimbangkan eksplorasi bentuk 

massa sesuai dengan pendekatan arsitektur simbiosis, 

kebutuhan aktivitas yang dilakukan dalam ruang, pengguaan 

furniture, serta modul bahan bangunan/material yang tersedia 

dipasaran. Sehingga sistem modul horizontal pada bangunan 

Heritage Center ini bisa berbentuk grid maupun dengan bentuk 

polar dengan jarak tertentu. 

2) Modul Vertikal 

Modul verikal merupakan jarak yang mengatur ketinggian 

ruang, baik jarak antar lantai dengan lantai diatasnya maupun 

antara lantai dengan plafond. Penentuan jarak – jarak ini 

4  
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didasarkan pada aktivitas yang terjadi dalam ruangan sera 

pertimbangan efektifitas dan efisiensi ruang.  

 
 

 
Gambar 4.15. Modul vertikal 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 

Misalnya untuk ruang galeri, ruang pelatihan, auditorium dll, 

memiliki aktivitas dan kebutuhan dimensi ruang yang berbeda, 

untuk itu modul vertikal juga harus disesuaikan dengan kondisi 

ini. Jarak antar lantai ditentukan 4 meter dengan pengecualian 

terhadap ruang ruang yang memiliki aktivitas khusus. 

 

4.3.2. Sistem Struktur 

Bangunan Heritage Center merupakan bangunan yang terdiri dari 

lebih dari 3 lantai dan tidak lebih dari 5 lantai. Dengan kebutuhan ruang 

dan aktivitas yang menuntut ruangan yang luas. Hal ini yang menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan struktur baik sub structure, super 

structure, maupun upper structure. Selain itu daya dukung tanah pada 

site juga mempengaruhi struktur bangunan.  

 

 

Berdasarkan hal – hal tersebut pemilihan sistem struktur bangunan 

mempertimbangkan aspek berikut: 

a. Daya dukung tanah 

b. Beban mati dan hidup 

c. Beban gravitasi dan beban lateral 

4 meter 
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d. Struktur dengan bentang lebar 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka ada beberapa pilihan 

sistem struktur yang dapat diaplikasikan adalah sebagai berikut: 

a. Sub Structure 

1) Pondasi bore pile 

 
Gambar 4.16. Pondasi Bore Pile 

Sumber: kalimantanselatanpancang.blogspot.com, 2017 
 

Pondasi Bore Pile merupakanbentuk pondasi yang termasuk 

pondasi dalam yang berbentuk tabung, yaitu berfungsi 

meneruskan beban struktur bangunan diatasnya dari permukaan 

tanah sampai lapisan tanah keras di bawahnya. Pelaksanaan 

Pondasi Bore pile dimulai dari pembuatan lubang di tanah 

dengan cara tanah di bor terlebih dahulu kemudian 

penginstalasan besi tulangan ke dalam lubang yang dilanjutkan 

dengan pengecoran bor pile. 

Penggunaan bore pile pada bangunan karena bangunan 

terdiri lebih dari 1 lantai dengan beban yang cukup berat, 

sehingga membutuhkan struktur yang mendukung. 

Kelebihan: 

a) Proses pemasangan atau proses pengeboran bor pile tidak 

menimbulkan gangguan suara dan getaran yang 

membahayakan bangunan sekitarnya. 

b) Mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada pelat 

penutup tiang (pile cap). 

c) Kedalaman tiang dapat divariasikan (mengikuti data 

lapangan). 

Kekurangan: 
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a) Pengecoran bore pile dipengaruhi kondisi cuaca 

b) Pengecoran beton agak sulit bila dipengaruhi air tanah karena 

mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik. 

c) Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila 

tanah berupa pasir atau tanah yang berkerikil. 

2) Pondasi mini pile 

Pondasi tiang pancang merupakan suatu konstruksipondasi 

yang mampu menahan gaya ortogonal ke sumbu tiang dengan 

cara menyerap lenturan. Pondasi mini pile merupakan pondasi 

tiding pancang dengan ukuran yang lebih kecil. 

 
Gambar 4.17. Pondasi Mini Pile 

Sumber: Belajarsipil.blogspot.com 
 

Kelebihan: 

a) Mutu beton terjamin karena dibuat pabrikasi. 

b) Pondasi dapat mencapai daya dukung tanah yang paling 

keras. 

c) Pemasangan tidak dipengaruhi oleh muka air tanah. 

d) Daya dukung pada penggunaan tiang kelompok atau brup 

(satu beban tiang ditahan oleh dua atau lebih tiang) sangat 

kuat. 
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e) Harga relatif murah bila dibandingkan dengan pondasi 

sumuran. 

Kekurangan: 

a) Untuk daerah yang berada di dalam gang kecil, pengerjaanya 

sulit dilakukan karena faktor angkutan. 

b) Penggunaannya baru pada daerah perkotaan sekitarnya. 

c) Proses pemancangan akan menimbulkan getaran dan 

kebisingan sehingga sangat mengganggu lingkungan 

sekitarnaya. 

b. Super Structure 

1) Struktur kolom 

Kolom merupakan struktur yang meneruskan beban seluruh 

bangunan ke pondasi. Jenis struktur kolom yang dapat 

diterapkan pada bangunan Heritage center antara lain: 

a) Kolom beton bertulang 

Gambar 4.18. Struktur Kolom Beton Bertulang 
Sumber: signalreadymix.co 

Kelebihan: 

(1) Kekuatan menahan beban yang sangat tinggi. 

(2) Mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dan 

cetakannya dapat dipakai lebih dari sekali tergantung 

kualitas cetakannya. 

(3) Lebih awet dan tahan terhadap api karena terdapat 

selimut beton yang melindungi tulangan baja di 

dalamnya. 

Kekurangan: 
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(1) Mempunyai kuat tarik yang rendah sehingga diperlukan 

penggunaan tulangan tarik. 

(2) Waktu pengerjaan beton bertulang lebih lama. 

(3) Beton masih mempunyai sifat mengembang dan 

menyusut jika terjadi perubahan suhu, sehingga perlu 

dibuat dilatasi untuk mencegah terjadinya retakan – 

retakan. 

b) Kolom baja 

 
Gambar 4.19. Struktur Kolom Baja 

Sumber: Vandasmart.com 
Kelebihan: 

(1) Mempunyai kuat tarik yang tinggi. 

(2) Termasuk material yang dapat didaur ulang. 

(3) Tidak dimakan rayap. 

(4) Dibandingkan dengan beton, baja lebih lentur dan lebih 

ringan. 

Kekurangan: 

(1) Dapat berkarat. 

(2) Lemah terhadap gaya tekan. 

(3) Tidak tahan terhadap api. 

2) Struktur lantai 

Lantai merupakan bagian dari sebuah bangunan yang 

merupakan elemen struktural dan non struktural yang 

memisahkan ruang – ruang secara vertikal. Secara struktural, 

pada bangunan Heritage Center dapat menerapkan beberapa 

jenis struktur lantai, yaitu: 

a) Struktur balok dan plat lantai 
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Gambar 4.20. Struktur Balok Lantai dan Plat Lantai 

Sumber: dwysetyasipil.blogspot.com 
Sistem struktur ini terdiri dari plat beton bertulang yang 

ditopang oleh balok – balok monolit. Sistem balok dan plat 

lantai beton tersebut merupakan struktur yang kaku dengan 

fungsi balok sebagai pentransfer beban menuju kolom – 

kolom dan juga sebagai pengikat kolom – kolom tersebut. 

b) Struktur lantai grid (waffle system) 

 
Gambar 4.21. Struktur Lantai Waffle 

Sumber :http://oneeightytwocivil.blogspot.co.id 
 

Sistem lantai Grid (Waffle system) mempunyai balok-

balok yang saling bersilangan dengan jarak yang relatif 

rapat, dengan pelat atas yang tipis.Pada umumnya sistem 

lantai grid (waffle slab) ini menggunakan bahan dari 

konstruksi beton bertulang dengan ketebalanpelat yang 

tipis dan pemakainan besi tulangan yang cukup hemat 

pada pelatnya dikarenakan sistem lantai grid(waffle slab) 
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ini memiliki kekakuan yang besar pada pelat sehingga 

lendutan padapelat relatif kecil. 

Di sisi lain sistem lantai grid(waffle slab) juga 

berpengaruh pada tata letakkolom. Semakin kecilnya 

lendutan pada balok maka jarak antar kolom pada portal 

bisa lebih jauhdari struktur yang biasa dan pada umumnya 

bisa mencapai bentang 7,5 – 12,5 meter 

c) Struktur lantai metal (steel floor deck) 

 
Gambar 4.22. Struktur Steel Floor Deck 

Sumber: patricklynchroofcladding.com 
Kelebihan: 

(1) Penghematan bekisting lantai karena metal deck 

sekaligus berfungsi sebagai form workdan dapat 

menjadi elemen arsitektural yang bagus. 

(2) Tidak menggunakan besi tulangan bagian bawah 

karena fungsinya sudah digantikan oleh metal deck 

tersebut. 

(3) Lebih tahan terhadap api. 

Kekurangan: 

(1) Tidak bisa diterapkan pada sisi tepi gedung 

(kantilever). 

(2) Perlu pengaturan yang tepat agar tidak banyak sisa 

material metal deck yang tidak terpakai. 

 

 

 

3) Struktur dinding (shear wal) 
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Shear Wall merupakan dinding struktur yang mampu 

menahan gaya geser atau horizontal dengan baik. Fungsi dari 

shear wall tersebut adalah: 

a) Kekuatan 

Shear wall atau dinding geser memberikan kekuatan lateral 

yang diperlukan untuk menahan gaya horizontal terutama dari 

kekuatan gempa. 

b) Kekakuan 

Shear wall juga memberikan kekakuan lateral untuk 

mencegah atap atau lantai diatasnya dari goyangan yang 

berlebihan. 

c. Upper Structure 

1) Rangka batang/truss 

Bangunan Heritage Centermemiliki ruang – ruang dengan 

kebutuhan space yang luas tanpa adanya unsur struktur (kolom) 

ditengah yang dapat mengurangi space ruang itu sendiri. Hal 

tersebut membuat bangunan Heritage Centerharus 

menggunakan struktur yang dapat menopang bentangan yang 

cukup lebar pada upper structur nya. Pemilihan struktur untuk 

memenuhi aspek ini yaitu dengan menggunakan struktur rangka 

batang/truss.Ada 2 tipe rangkat batang yang dapat diterapkan 

pada bangunan Heritage Center, yaitu: 

a) Plane truss (rangka bidang) 

 
Gambar 4.23. Plane Truss Structure 

Sumber: http://restiavergina.blogspot.co.id 
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Plane truss merupakan rangka batang yang susunan 

elemen batang dan joint berada dalam suatu bidang 2 

dimensi. terdapat dua bentuk dasar dari plane truss, yaitu: 

(1) pitched truss atau common truss, dapat dibedakan 

dari bentuk segitiganya. tipe ini sering digunakan 

untuk konstruksi atap. beberapa tipe truss ini dinamai 

sesuai dengan web configuration nya. ukuran elemen 

dan web configuration ditentukan berdasarkan 

bentang, beban dan spasi. 

(2) parallel chord truss atau flat truss, biasanya digunakan 

untuk konstruksi lantai. 

b) Space truss (rangka ruang) 

 
Gambar 4.24. Space Truss Structure 

Sumber: www.setareh.arch.vt.edu 
 

Space trussmerupakan struktur batang yang memiliki 

elemen - elemen dan joint - joint yang membentuk 3 

dimensi. bentuk dasar penyusun space truss adalah limas 

(tetrahedron). dalam aplikasinya, space truss untuk atap 

dikembangkan dalam beberapa bentuk. Space truss juga 

sering disebut sebagai space frame 

2) Beton bertulang 

Kelebihan beton bertulang adalah permukaan atap yang datar 

dapat digunakan sebagai ruang,tahan terhadap api, dapat 

difungsikan sebagai roof garden. Sedangkan kekurangannya 

yaitu perawatan lebih mahal karena mudah bocor jika 

pengerjaannya kurang baik dan mudah menyerap panas. 
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4.4. Pendekatan Aspek Kinerja 

4.4.1. Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan pada bangunan Pekalongan Heritage Center 

akan menggunakan dua sistem pencahayaan, yaitu alami dan buatan 

untuk mendapatkan efisiensi energi.Dalam upaya menghemat energi 

dan biaya maka ruang-ruang yang ada dimungkinkan untuk 

mendapatkan pencahayaan alami. Pencahayaan alami dimaksimalkan 

dengan tetap menjaga agar kenyamanan ruang tetap terjaga. 

a. Pencahayaan alami 

Merupakan bentuk pencahayaan pada suatu bangunan yang 

diperoleh langsung dari sinar matahari. Pencahayaan alami 

dimaksudkan untuk dapat diterapkan pada ruang yang tidak kedap 

cahaya dan kedap suara. Pemanfaatan cahaya alami dapat 

menambah kesan keruangan, hemar energi, dan biaya. Namun 

fleksibilitas penerangan terbatas dan intensitas cahaya tidap dapat 

konsisten. 

Cahaya alami dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Cahaya langsung 

Memasukkan sumber cahaya alami secara langsung, dengan 

pengaturan elemen arsitektur agar cahaya masuk maksimal tetapi 

meminimalkan efek lain sehingga menghasilkan shading. 

2) Cahaya dipantulkan 

Mengoptimalkan pantulan cahaya untuk mengurangi radiasi sinar 

matahari secara langsung yang akan memberikan efek silau. 

Pengaturan kapasitas cahaya terang langit dapat diatur dengan 

pemberian bukaan pada dinding, selain itu dapat melalui 

pengaturan ketinggian ketinggian bukaan, dan pemberian tritisan. 

Dengan begitu jumlah pencahayaan kedalam bangunan tidak 

berlebihan. 

Penggunaan active solution disini menggunakan lampu dengan 

sensor cahaya yang memiliki parameter untuk mengukur kenyamanan 

cahaya ruang. Saat cuaca mendung ataupun sore, cahaya alami 

dalam ruang berkurang, padasaat itu lampu akan secara otomatis 

menyala melalui sensor. Untuk ruang servis seperti toilet, janitor, 
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gudang menggunakan sensor gerak untuk mengontrol lampu. Saat 

ruangan kosong (tidak ada gerakan manusia) maka lampu akan mati, 

akan tetapi pada saat ruangan digunakan (terdapat gerakan manusia) 

maka lampu akan otomatis menyala. 

 
Gambar 4.25. Ilustrasi Pencahayaan Alami 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 
 

b. Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan merupakan bentuk pencahayaan pada suatu 

ruangan atau bangunan dengan cara memberikan penerangan 

lampu yang dialiri listrik, pencahaan buatan kebanyakan dilakukan 

pada malam hari namun terkadang dilakukan pada siang hari 

sebagai elemen pendukung.Pencahayaan buatan dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1) Pencahayaan langsung 

a) Wall washer, yaitu pencahayaan kebawah dipasang pada 

permukaan dinding. 

b) Down light, yaitu pencahayaan kebawah, langsung pada 

obyek dan dipasang pada plafond. 

c) Track light, yaitu pemasangan lampu sorot secara linear 

sepanjang dinding atau tergantung pada aplikasi pada ruang 

yang cukup luas. 

d) Spot light, yaitu penyinaran dengan cahaya kuat atau terang 

untuk obyek utama. 
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Gambar 4.26. Skema Pencahayaan Buatan Langsung 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

2) Pencahayaan tidak langsung 

a) Cove light, pencahayaan diarahkan kelangit – langit sehingga 

pantulannya memberikan cahaya pada ruangan. 

b) Valance light, diarahkan keatas atau kebawah dari sumber 

yang disembunyikan oleh papan horisontal. 

c) Cornice lighting, diarahkan kebawah secara vertikal dari 

aksesoris interior pada plafond. 

Pencahayaan buatan menggunakan lampu yang membutuhkan 

konsumsi energi kecil akan tetapi menghasilkan pencahayaan yang 

maksimal, yaitu lampu LED. Untukpassive design, penggunaan sun 

shading di luar jendela yang dilengkapi dengan shading devices 

yang dapat mengurangi kelebihan cahaya (yang menyebabkan 

silau) pada interior bangunan. Sun shadingdisini untuk mencegah 

sinar matahari langsung masuk ke bangunan. 

 

4.4.2. Sistem Penghawaan 

a. Penghawaan alami 

Sistem penghawaan alami mengoptimalkan sirkulasi udara 

alami yang masuk dengan membuat bukaan atau celah – celah 

yang dapat dilalui udara maupun voidpada ruang – ruang yang 

membutuhkan sirkulasi udara bebas tanpa menuntut tingkat 
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kenyamanan tinggi. Secara umum, suhu udara yang memberikan 

kenyamanan antara 19 – 21oC dengan tingkat kelembaban udara 

sekitar 40 – 70%. 

 
Gambar 4.27. Skema Penghawaan Alami 

Sumber: sasradipa.com 
 

b. Penghawaan buatan 

Sistem penghawaan buatan pada bangunan Pekalongan 

Heritage Center menggunakan sistem AC VRV (Variable 

Refrigerant Volume)untuk ruang – ruang tertentu yang 

membutuhkan angkat suhu ruang tertentu. AC VRVinverter 

system yaitu sistem AC 1 outdoor unit untuk beberapa indoor unit. 

Kelebihan AC dari sistem ini adalah suatu teknologi pengaturan 

kapasitas AC yang memiliki kemampuan untuk mencegah 

pendinginan yang berlebih, sehingga dapat menghemat listrik. Tak 

hanya menghemat listrik, sistem VRV memiliki tingkat kebisingan 

yang rendah, hemat tempat, dan dapat menggunakan satu 

outdoor unit untuk beberapa indoor unit, serta dapat mengatur 

jadwal dan temperatur AC yang diinginkan secara 

terkomputerisasi. 

 
Gambar 4.28. Sistem AC VRV Inverter 

Sumber: http://cvastro.com 
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4.4.3. Sistem Pemadam Kebakaran 

Dalam perencanaan sistem pemadam kebakaran bangunan 

heritage center, mempertimbangkan hal yang mencakup 3 hal, yaitu 

pendeteksian awal terhadap api, pemadam api dan penyelamatan 

pengguna bangunan yang mana dikontrol oleh system BAS. 

a. Pendeteksian awal terhadap api 

Alat yang digunakan untuk mendeteksi awal sebelum terjadinya 

kebakaran adalah Heat and smoke detectore + fire alarm, Alat ini 

mampu mendeteksi panas dalam satu ruangan apabila panas telah 

melampaui kondisiambang batas suhu yang ditentukan dan 

kemudian alarm akan berbunyi. 

b. Pemadam api 

Untuk langkah pemadaman diperlukan alat sebagai berikut: 

1) Sprinkler,alat ini berfungsi untuk memancarkan sejumlah air 

bertekanan secara otomatis dan merata ke semua arah sebagai 

pemadam kebakaran yang dipasang pada plafond ruangan. 

2) Hydrant box,alat ini terdiri atas keran putar, selang air penyiram 

(hose) yang tergulung rapi dalam suatu box yangterhubung 

dengan tempat air. Panjang selang ±30 meter untuk pencegahan 

area yang tidak terjangkau oleh sprinkler. 

3) Hydrant pilar,lat ini terletak dibagian luar bangunan,berfungsi 

sebagai tempat penyambungan antara selang airdengan ground 

reservoir untuk memadamkan api di bagianluar bangunan. 

4) Fire extinguisher,alat pemadam kebakaran portable yang 

menggunakan bahan kimia tertentu yang berfungsi 

memadamkan api secara langsung.Alat ini ditempatkan didaerah 

yang rawan terjadi kebakaran. 
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c. Penyelamatan pengguna bangunan 

Upaya penyelamatan pengguna bangunan dengan 

menempatkan Tangga darurat yang dilengkapi dengan sistem pintu 

dengan material yang tahan api. 

 

4.4.4. Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertical pada gedung Heritage ini direncanakan 

menggunakan beberapa jenis transportasi vertical yaitu sebagai 

berikut: 

a. Tangga, digunakan untuk menghubungkan antara zona vertikal 

yang mempunyai keefektifan penggunaan hingga 3 lantai. Ada 2 

macam jenis tangga , tangga umum dan tangga darurat. Tangga 

umum digunakan di semua penghubung ruang sedangkan tangga 

darurat merupakan tangga yang diletakkan di bagian yang mudah 

dijangkau dan mempunyai akses langsung keluar bangunan. 

  
Gambar 4.29. Tangga umum 

Sumber: pinterest 
Gambar 4.30. Tangga darurat 

Sumber: pinterest 

b. Ramp,merupakan alat transportasi vertikal seperti tangga, akan 

tetapi fungsi ramp lebih universal karena dapat diapakai oleh 

pengguna siapapun termasuk penyandang disabilitas. Sudut 

kemiringan ramp adalah 10o (standar 15o) dengan panjang tidak 

lebih dari 900 meter. Lebar ramp minimal 95 cm tanpa tepi 

pengaman, bila dengan tepi pengaman lebarnya 120 cm. 
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Gambar 4.31. Ramp 
Sumber: pinterest 

c. Escalator merupakan alat transportasi vertikal untuk 

mengangkut orang yang dapat bergerak keatas dan ke bawah 

dengan mengikuti jalur, hampir sama dengan lift, namun 

escalator berbentuk seperti tangga berjalan dengan jarak 

pendek. Agar sesuai dengan pendekatan teknologi tinggi, 

maka eskalator yang diterapkan pada city planning Gallery 

menggunakan sensor optik berupa sebuah sinar infra merah 

yang dipasang melintang. Ketika ada seseorang yang melewati 

bagian tersebut, maka sensor akan langsung bereaksi dengan 

memberikan program perintah agar eskalator bergerak. 

 
Gambar 4.32. Skema Eskalator 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

Keterangan : 

1) ADC (Analog to Digital Converter), berfungsi agar sinyal input 

dapat diolah microcontroller 

2) Microcontroller, berisi program aplikasi yang berfungsi untuk 

mengendalikan kinerja keseluruhan system 

3) DAC (Digital to Analog Converter), berfungsi agar sinyal output 

microcontroller dapat dimengerti oleh sistemaktuator. 
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Gambar 4.33. Eskalator 

Sumber: Pinterest 

d. Lift 

Untuk efisiensi waktu dan tenaga dalam perpindahan manusia dari 

lantai ke lantai, maka perlu alat transportasi lift. Mengingat 

bangunan city planning gallery yang direncanakan juga akan 

digunakan para disabilitas serta memiliki integrasi ruang yang 

cukup kompleks. Sistem lift yang direncanakan pada city planning 

gallery menggunakan sistem kontrol otomatis agar sesuai dengan 

pendekatan teknologi tinggi. 

 
Gambar 4.34. Lift 

Sumber :https://cubeelevators.com 
 

4.4.5. Sistem Jaringan Listrik 

Sumber listrik utama bangunan adalah dari PLN dan sumber 

cadangan dari genset dalam keadaan darurat. Jaringan listrik akan 

melayani beban AC, penerangan, pompa dan peralatan listrik lainnya. 

Dalam penggunaannya memakai sistem Automatic Transfer Switch 

(ATS) yang berfungsi secara otomatis menghidupkan genset ketika 

terjadi pemutusan atau pemadaman dari PLN. 
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Gambar 4.35. Skema Sistem Jaringan Listrik 
Sumber: Analisis penulis, 2017 

Pemakaian panel surya (Solar Cell) juga digunakan sebagai energi 
alternatif lainnya dengan memanfaatkan sinar matahari yang 
melimpah.  

 

 
Gambar 4.36. Sistem Solar Cell Sebagai Energi Alternatif Pada Bangunan 

Sumber: Smart and Green Building Schneider Electric 
 

4.4.6. Sistem Jaringan Air Bersih 

Sumber air bersih berasal dari PDAM maupun air sumur artetis 

dengan menggunakan sistem Down Feed (sistem gravitasi), dimana air 

bersih dari sumber tersebut ditampung pada bak penampungan air 

(ground tank) yang kemudian dipompa penampungan diatas (roof tank) 

dan didistribusikan ke bagian – bagain yang membutuhkan air bersih 

melalui pipa distributor dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi. 
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Gambar 4.37. Skema Jaringan Air Bersih 
Sumber: AnalisisPenulis, 2017 

Selain itu air bersih pada gedung juga didapat dari sistem panen air 

hujan (rainwater harvesting). Air dari hari hasil memanen air hujan ini 

dapat digunakan untuk menyiram tanaman, operasional toilet, 

mushola, dll. 

 
Gambar 4.38. Rainwater Harvesting System 

Sumber: solargeo.co.uk 
 

4.4.7. Sistem Jaringan Air Kotor 

Air kotor yang dihasilkan bangunan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Grey Water, merupakan air kotor yang berasal dari floor drain, sink 

dan wastafel, disalurkan menuju kewater treatment dan ke tangki 

penampungan yang kemudian dapat dimanfaatkan kembali untuk 

kegiatan sehari – hari seperti menyiram tanaman, dll. 

b. Black Water, merupakan air kotor yang berasal dari air buangan 

yang mengandung kotoran manusia akan dialirkan menuju 

septictank. 

c. Air kotor dari dapur yang mengandung minyak / lemak tidak 

langsung dialirkan menuju riol kota, akan tetapi ditampung kedalam 

bak pemisah lemak kemudian bak kontrol dan dialirkan ke sumur 
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resapan maupun dialirkan ke penampungan untuk digunakan 

peyiram tanaman. 

 

Gambar 4.39. Skema Jaringan Air Kotor 
Sumber: AnalisisPenulis, 2017 

d. Air hujan, diresapkan menuju sumur peresapan agar menjadi 

sumber air tanah yang nantinya dapat digunakan menjadi air bersih 

melalui sumur artetis. 

 
 

Gambar 4.40. Skema Jaringan Air Hujan 
Sumber: AnalisisPenulis, 2017 

4.4.8. Sistem Komunikasi 

Sistem jaringan komunikasi pada bangunan Heritage center ini 

menerapkan beberapa alat komunikasi: 

a. Teleponotomatis sebagai alat komunikasi antar pengelola bangunan 

dan keluar dengan sistem PABX (Private Automatic 

BrancheXchange) untuk kemudahan pelayanan telekomunikasi 

dengan back up sistem manual dengan bantuan operator. 
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Gambar 4.41. Blok Diagram PABX 
Sumber: http://www.baleyo.com 

b. Faksimile, sebagai alternatif media komunikasi apabila terjadi 

gangguan atau jaringan sibuk pada pelayanan telepon, sehingga 

pelayanan lebih lancar. 

c. LAN (local area network), sebagai jaringan komunkasi antar 

komputer staf. 

d. Jaringan internet, yang dilengkapi dengan server untuk mengatur 

bandwith pemakaian setiap komputer dan router untuk penentuan 

area hot-spot pada area tertentu. 

 
Gambar 4.42. Bagan Jaringan Internet 

Sumber: http://ikhwansyahkurniawan.web.ugm.ac.id/ 
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4.4.9. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan bangunan selain menggunakan petugas 

keamanan yang setiap selang waktu tertentu berpatroli, juga 

menggunakan sistem kemanan dengan menggunakan peralatan 

canggih yaitu CCTV (closed circuit television) yang merupakan kamera 

video untuk mentransminsikan signal video ke tempat spesifik dalam 

beberaoa monitor. CCTV akan dipasang disetiap ruangan dengan 

beberapa view dan arah yang memungkingkan dapat mengambil 

gambar. 

 

Gambar 4.43. Skema Sistem Instalasi CCTV 
Sumber : http://novitatrisukmawati.blogspot.co.id 

 

4.4.10. Sistem Penangkal Petir 

Sistem pengamanan penangkal petir diletakan pada puncak gedung. 

Pembagian sistem penangkal petir sebagai berikut: 

a. Sistem Konvensional/Franklin 

Batangnya runcing dari bahan copper spit dipasang paling atas dan 

dihubungkan dengan batang tembaga menuju elektroda yang di 

tanam di tanah. Batang elektroda di buat bak kontrol untuk 

memudahkan  pemeriksaan dan pengetesan. Sistem tersebut praktis 

dan murah namun jangkauannya terbatas. 

b. Sistem sangkar Faraday 

Hampir sama dengan sistem franklin namun dapat dibuat 

memanjang sehingga jangkauannya luas. Biayanya agak sedikit 

mahal dan pemasangan kurang estetis. 
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c. Sistem radioaktif atau semi radioaktif/sistem Thomas 

Hampir sama dengan sistem franklin namun dapat dibuat 

memanjang sehingga jangkauannya luas. Biayanya agak sedikit 

mahal dan pemasangan kurang estetis. 

 

 

Gambar 4.44. Sistem Penangkal Petir 
Sumber :http://antipetir.asia 

4.5. Pendekatan Aspek Arsitektural 

4.5.1. Konsep Dasar Arsitektur Simbiosis 

Istilah simbiosis sering dipakai dalam dunia biologis yang berarti 

menjelaskan suatu interaksi antara organisme yang hidup 

berdampingan. Bisa saling menguntungkan, merugikan, atau bahkan 

netral.Jika istilah simbiosis dapat diartikan sebagai interaksi antara dua 

organisme, maka konsep simbiosis dalam arsitektur dapat diartikan 

sebagai hubungan antara dua fungsi atau lebih, yang dapat berdiri 

sendiri namun juga dapat berinteraksi antara keduanya dan dapat 

saling menguntungkan. 

Arsitektur Simbiosis mencari suatu nilai intisari antara budaya yang 

berbeda, faktor yang saling berlawanan, elemen yang berbeda dan 

dituntut untuk mengolahnya dengan menciptakan suatu ruang 

penengah, menggunakan permainan material dan usaha lain 

sebagainya agar konflik tersebut justru menjadi hal yang positif bagi 
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rancangan yang akan dibuat. Akan tetapi teori arsitektur simbiosis 

yang diperkenalkan oleh Kisho Kurokawa ini memiliki beberapa aspek, 

yaitu: 

a. Symbiosis of interior and eksterior 

b. Symbiosis of history and present 

c. Symbiosis of man and nature 

d. Symbiosis of man and technology 

 

4.5.2. Arah Konsep Pekalongan Heritage Center 

Pendekatan arsitektur pada Pekalongan Heritage Center juga akan 

diarahkan ke aspek kontekstual baik konteks kekinian maupun konteks 

lokal dan bangunan yang ramah lingkungan, dimana aspek 

kontekstual dan ramah lingkungan merupakan sesuatu yang harus ada 

pada setiap karya arsitektur masa kini.Analisispendekatan arsitektur 

simbiosis yang akan di gunakan adalah : 

a. Symbiosis of interior and eksterior 
Konsep dari symbiosis of interior and eksterior adalah membuat 

jalan atau area peralihan dari ruang komunal menuju ruang intim 

atau pun sebaliknya. Area dibuat agar menjadi pembatas yang 

merupakan zona transisi agar ada pluralistik makna. Jalan adalah 

singkatnya zona transisi dimana jalan raya umum, zona antara, 

zona transisi adalah daerah yang yang membangkitkan rasa 

kontinuitas antara bangunan dan lingkungan. 

 

Gambar 4.45. Motif batik Jlamprang 
Sumber :Buku Wisata Dinparbud 
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Dalam perancangan Pekalongan Heritage Center,motif batik 

kota Pekalongan yaitu motif batik jlamprang dapat direspon dalam 

bentuk elemen ruang zona transisi. 

b. Symbiosis of history and present  
Konsep dari symbiosis history and present adalah memadukan 

antara aspek kontekstual lokal dengan aspek kontekstual kekinian 

sehingga dapat membuat keseimbangan di dalam desain 

bangunan. 

1) Aspek kontekstual lokal  

Aspek kontekstual lokal terhadap kota Pekalongan 

merupakan sebuah konsep yang akan menjadi karakter 

bangunan Heritage Center dengan menggunakan unsur – unsur 

lokal pada massa bangunan, orientasi bangunan, penataan 

lansekap maupun detail arsitektur sehingga bangunan 

Pekalongan Heritage Center memiliki spirit of place yang kuat. 

Unsur lokal tersebut diambil dari kebudayaan, nilai – nilai 

maupaun hal – hal lain yang terdapat dalam masyarakat dan 

menjadi identitas kota Pekalongan.Kota Pekalongan sendiri 

dikenal dengan julukan kota batik dan merupakan salah satu 

kota kreatif di dunia. Kota Pekalongan mempunyai heritage, 

berupa bangunan bersejarah, Tarian adat, hingga upacara atau 

tradisi kebudayaan yang dapat direspon ke bentuk fasad 

maupun lanskap area pada bangunan Pekalongan Heritage 

Center Unsur lokal lain yang dapat direspon ke dalam desain 

adalah alun – alun yang menjadi pusat kota Pekalongan. 

  

Batik Tari batik 

Gambar 4.46. Unsur Kontekstual Lokal Kota Pekalongan 
Sumber : Buku Wisata Dinparbud, 2017 
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Tradisi pehcun Museum batik 

Gambar 4.47. Unsur Heritage Kota Pekalongan 
Sumber : Buku Wisata Dinparbud, 2017 

 

Dalam perancangan Pekalongan Heritage Center beberapa 

hal yang menjadi identitas kota Pekalongan tersebut dapat 

direspon dalam bentuk orientasi bangunan, bentuk massa 

bangunan, material bangunan, penataan lansekap, maupun 

detail arsitekturnya. 

2) Aspek kontekstual kekinian 

Aspek kontekstual kekinian merupakan konsep yang juga 

akan menjadi karakter tersendiri bagi banguanan Pekalongan 

Heritage Center yang menyesuaikan dengan perkemangan 

arsitektur jaman sekarang. Pengertian kekinian disini 

mengandung arti bahwa bangunan Pekalongan Heritage Center 

menggunakan perkembangan teknologi yang diterapkan pada 

bentuk massa bangunan, material banguna, maupun sistem 

bangunan. Beberapa hal yang dapat diterapkan pada bangunan 

Pekalongan Heritage Center sehingga sesuai dengan konteks 

kekinian adalah sebagai berikut: 

a) Menggunakan material pabrikasi yang lebih praktis baik 

dalam pelaksanaan dan lebih efisiean, seperti alumunium 

composite panel (ACP) sebagai penutup dinding dan 

penggunaan kaca yang lebar. Selain menampilkan citra 

bangunan yang modern material tersebut juga termasuk ke 

dalam material yang ramah lingkungan. 
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Sumber: id.pinterest.com 

 
Sumber: Pixabay.com 

Gambar 4.48. Material Pabrikasi 
 

b) Menggunakan konstruksi bangunan yang modular dan kuat 

secara struktur. 

c) Penerapan material kayu sintesis dengan kombinasi bare 

material seperti semen yang dibiarkan tanpa finishingpada 

interior untuk menampilkan kesan hangat pada ruangan. 

d) Penataan massa bangunan yang lebih eksploratif dan 

inovatif dengan bentuk dasar geometri yang kuat untuk 

menampilkan citra bangunan yang modern seperti yang 

sedang menjadi tren bangunan masa kini. 

e) Menerapkan sistem banguan otomatis atau building 

automatic system (BAS) yang selain dapat menjadi salah 

satu aspek ramah lingkungan juga memberikan 

kenyamanan pada pengunjung. 

 

c. Symbiosis of man and nature 
Man and nature berarti manusia dengan alam, yang mana 

keberadaan keduanya tidak dapat dipisahkan, hal ini dapat 

dijadikan analisis bahwa desain bangunan Pekalongan Heritage 

Center harus ramah lingkungan, memiliki dampak positif terhadap 

alam dan kawasan sekitarnya. Di era isu krisis energi dan 

pemanasan global seperti jaman sekarang, aspek ramah 

lingkungan merupakan sebuah keharusan atau sesuatu yang harus 

melekat pada setiap perancangan karya arsitektur, mengingat hasil 

dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peniliti tentang hal 

tersebut menyatakan bahwa sistem bangunan dan limbah rumah 

tangga telah menyumbang hampir 40% emisi gas karbon dari emisi 
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global. Maka untuk mencapai bangunan yang ramah lingkungan, 

strategi yang perlu diterapkan dalam perancangan Pekalongan 

Heritage Center ini adalah sebagai berikut: 

1) Memanfaatkan energi matahari sebagai energi alternatif 

untuk meminimalisir penggunaan energi dari PLN. 

 
Gambar 4.49. Aplikasi solar panel pada bangunan 

Sumber : solarpedia.com 
2) Memaksimalkan penghawaan maupun pencahayaan alami 

dengan membuat massa yang pipih atau banyak bukaan 

lebar, ataupun menggunakan sistem lampu dengan sensor 

dan sistem AC VRV inverter. 

  

Gambar 4.50. Skyligt pada bangunan 
Sumber : pinterest.com 

3) Memberikan sun shading pada muka bangunan yang 

berpaparan langsung dengan sinar matahari sehingga suhu 

dalam ruangan dapat dikontrol dan memberikan efek 

bayangan yang bagus. 
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Gambar 4.51. Sun Shadiing paracloud 

Sumber : Pinterest.com 
4) Memperbanyak ruang terbuka hijau baik bagi ruang publik 

maupun sebagai media penyerapan air hujan dengan 

memperbanyak unsur vegetasi seperti pepohonan. Untuk 

area yang tertutup bangunan sebisa mungkin diganti dengan 

atap hijau/roof garden sehingga dapat membantu 

menurunkan suhu ruangan dibawahnya. 

  
Gambar 4.52. taman 

Sumber : solarpedia.com 
5) Menyisipkan pada bidang – bidang dinding eksterior untuk 

media tanaman. 
6) Membuat kolam – kolam besar pada area luar bangunan 

sebagai reflection pool yang berfungsi untuk menurunkan 

suhu lingkungan bangunan. 

  
Gambar 4.53. Contoh Reflection pool 

Sumber : solarpedia.com 
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7) Menggunakan material yang membutuhkan sedikit 

maintenancedan tahan terhadap cuaca seperti semen non 

finishing, batu alam, material daur ulang, ataupun material 

fabrikasi sehingga dapat sedikit mungkin mengeluarkan 

emisi.  
8) Membuat pengolahan air limbah atau air sisa yang dihasilkan 

dari kegiatan dalam bangunan Pekalongan Heritage Center 

sehingga meminimalisir dampak terhadap lingkungan dan 

pengolahan air hujan yang dapat dimanfaat diimanfaatkan 

untuk kepentingan sehari – hari. 

Gambar 4.54. Bio septictank 
Sumber : solarpedia.com 

 
d. Symbiosis of man and Technology 

Penerapan dari man and Technology adalah pada bagian aspek 

kinerja yang mana pada aspek kinerja telah menggunakan teknologi 

yang dapat membantu dalam pengelolaan Pekalongan Heritage 

Center lebih mudah dan modern, sehingga fungsi bangunan dapat 

dikelola dengan baik. Teknologi pada aspek kinerja ini menerapkan 

Building Automatic System (BAS) yang mana semua sudah 

terkontrol pada satu pusat dengan sistem otomatisasi. 
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Gambar 4.55. Penggunaan Building Automatic System 
Sumber : regelgrup.com 
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BAB V 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

5.1. KONSEP FUNSIONAL 

5.1.1. Lingkup Kegiatan 

Pembangunan Pekalongan Heritage Center ini akan bekerja sama 

dengan dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga 

(Dinparbudpora) kota pekalongan, komunitas heritage serta pemerintah 

daerah. Sebagai pusat informasi tentang heritage , Pekalongan Heritage 

Center memiliki dasar kegiatan utama yaitu galeri atau pameran dan 

pelatihan kemudian ditunjang dengan kegiatan penunjang seperti 

pertunjukan dan juga kearsipan. 

 

5.1.2. Konsep Pelaku 

Pelaku kegiatan pada bangunan Heritage center merupakan mereka 

yang secara langsung melakukan aktivitas dalam bangunan tersebut. Maka 

dari itu pelaku yang terdapat dalam bangunan Heritage center 

dikelompokkan menjadi: 

a. Pengelola 

Kelompok pengelola merupakan pihak yang bertanggung jawab 

untuk mengelola program dan kegiatan yang ada dalam Heritage center, 

sehingga dalam pelaksaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan 

baik. Struktur pengelola Pekalongan Heritage Center adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepala UPTD Pekalongan Heritage Center 

2. Koordinator galeri 

3. Koordinator pelatihan 

4. Koordinator kearsipan 

5. Koordinator komunikasi dan pemasaran 

6. Koordinator kuliner 

7. Staff, housekeeping dan security 
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b. Penyewa Tenant 

Tenant yang disediakan di Pekalongan Heritage Center adalah 

termasuk dalam bidang kuliner heritage kota Pekalongan, berupa 

makanan, minuman atau suvenir. Penyewa mempunyai peranan 

mengelola area tenant yang disewa. Asumsi kebutuhan tenant 

adalah 60% dari pengunjung akan mengunjungi area kuliner, jadi 

96 dari 160 pengunjung akan membeli makanan atau minuman di 

area kuliner. Dengan tenant yang dapat menampung 30 orang per 

tenant maka kebutuhan tenant dibuat menjadi 3 tenant. 

c. Pengunjung 

Terdapat berbagai macam pengunjung dalam Pekalongan Heritage 

Center ini. Pengunjung dapat dibedakan menjadi dua kategori 

berdasarkan fasilitas yang disediakan: 

1) Pelaku Studi 

2) Pelaku Pelatihan 

3) Pelaku Rekreasi 

Dalam perencanaan Pekalongan Heritage Center ini jumlah 

kunjungan diasumsikan tiap 1 jam adalah 20 pengunjung, 

sedangkan jam operasional antara jam 09.00 - 17.00 (8 Jam). Jadi 

jumlah pengunjung di Pekalongan Heritage Center berjalan sekitar 

20 x 8 jam = 160 pengunjung. 

5.1.3.  Konsep Besaran Ruang 

a. Kelompok kegiatan pengelola : 

Tabel 5.1 Analisis besaran ruang pengelola 

No Kebutuhan Ruang Kapasitas Luas Ruang m2 

1 R. Kepala UPTD PHC 1 orang 8,5 

2 Sekretaris  1 orang 8,5 

2 R. Kepala TU 1 orang 8,5 
3 R. Staff TU 2 orang 17 

Bidang Galeri 
4 R. Koordinator Galeri 1 orang 8,5 

5 
R. Koordinator Galeri karya dan 
kerajinan 

1 orang 8,5 

6 
R. Koordinator sejarah tradisi dan 
upacara adat 

1 orang 8,5 

7 
R. Koordinator sejarah bangunan 
heritage 

1 orang 8,5 

8 R. Staff Galeri 3 orang 25,5 
Bidang Pelatihan 
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9 R. Koordinator Pelatihan 1 orang 8,5 
10 R. Staff Pelatihan 2 orang 17 
Bidang Kearsipan 
11 R. Koordinator Kearsipan 1 orang 8,5 
12 R. Staff Kearsipan 2 orang 17 
Bidang Komunikasi dan Pemasaran 

13 
R. Koordinator Pemasaran dan 
Komunikasi 

1 orang 8,5 

14 R. Staff Pemasaran dan Komunikasi 2 orang 17 
BidangKuliner 
15 R. Koordinator Kuliner 1 orang 8,5 
16 R. Staff Kuliner 2 orang 17 
Penunjang 
17 R. Loker 40 orang 60 
18 R. Rapat besar 30 orang 63 
19 R. Rapat 10 orang 21 

20 Lavatory Pengelola pria 
3 kubikal 

2 wastafel 
3 urinoir 

6 
3,06 
2,67 

21 Lavatory Pengelola wanita 
3 kubikal 

3 wastafel 
6 

4,59 
21 Lavatory Pengelola difabel 1 kubikal 2 

Total Luasan 484,016 
Sumber : Analisis penulis, 2017 

b. Kelompok kegiatan utama 

Tabel 5.2 Analisis besaran ruang kegiatan utama 

No Kebutuhan Ruang Kapasitas Luas Ruangm2 

1 Plaza 1 ruang 300 

2 Hall 1 ruang 100 

3 Lounge 60 orang 43,2 

4 R. Informasi 2 orang 4,46 

5 Ruang Galeri 

 Lobby 1 ruang 50 

 R. Penitipan Barang 1 orang 0,8 

 R. Informasi 2 orang 4,46 

A R. Galeri Karya Dan Kerajinan 

 

Area pameran tetap 100 orang 80 
Area pameran temporer 100 orang 80 
R. Penyimpanan karya dan kerajinan 1 ruang 24 
Ruang kurator 1 orang 8,5 

B R. Galeri Sejarah Bangunan Heritage 
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Area pameran 60 orang 48 
Ruang Restorasi 1 ruang 24 
Galeri audio visual 60 orang 180 

C R. Galeri Sejarah Tradisi Dan Upacara Adat 

 
Area pameran 60 orang 48 
Ruang Restorasi 1 ruang 24 
Galeri audio visual 60 orang 180 

 Ruang bongkar muat 1 ruang 9 

6 Ruang Pelatihan 

 
Lobby 1 ruang 50 
R. Resepsionis 2 orang 4,46 

A R. Kelas pelatihan membatik 
20 orang x 1 

kelas 
80 

 

R. Pelatihan membatik 
20 orang x 1 

kelas 
80 

R. Alat membatik 1 ruang 48 
R. Simulasi proses membatik 1 ruang 60 
R. Outdoor jemur 1 ruang 100 
R. Guru membatik 4 orang 34 

B R. Kelas pelatihan menari 
20 orang x 1 

kelas 
80 

 

R. Perlengkapan menari  1 ruang 24 
R. Guru menari 4 orang 34 

R. Pelatihan menari 50 orang 40 

7 Lavatory Pengelola pria 
3 kubikal 

2 wastafel 
3 urinoir 

6 
3,06 
2,67 

8 Lavatory Pengelola wanita 
3 kubikal 

3 wastafel 
6 

4,59 

9 Lavatory Pengelola difabel 
1 kubikal 

1 wastafel 
2 

3,06 

Total Luasan 2301,338 
Sumber : Analisis Penulis, 2017 

c. Kelompok kegiatan penunjang 

Tabel 5.3 Analisis besaran ruang kegiatan penunjang 

No Kebutuhan Ruang Kapasitas Luas Ruang m2 

1 Hall 1 ruang 100 

2 R. Informasi 2 orang 4,46 

3 Perpustakaan 

 

R. Loker 60 orang 72 

R. Staff perpus 3 orang 15 

R. Katalog buku 
15000 jilid 

buku 
300 

R. Baca 35 orang 81.2 

R. Komputer 3 orang 3 
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4 Auditorium 

 

Tempat duduk 200 orang 300 

Panggung 1 unit 30 

R. Kontrol 1 ruang 9 

R. Persiapan 1 ruang 24 

Toilet 1 ruang 16 

5 Area Kuliner 

 

Tempat makan 30 orang 120 

Tenant 3 orang x 3 67,2 

Kasir 1 unit x 6 48 

 Toilet 
3 kubikal 

3 wastafel 
6 

4,59 

8 Souvenir shop 1 ruang 36 

9 Mushola 

 

Tempat sholat 20 orang 24 

Tempat wudhu 10 orang 6 

Ruang tunggu 10 orang 20 

10 R. Laktasi 1 ruang 12 

11 R. Merokok 2 ruang 24 

12 ATM center 5 unit 10 

Total Luasan 1626,625 
Sumber : AnalisisPenulis, 2017 

d. Kelompok kegiatan servis 

Tabel 5.4 Analisis besaran ruang kegiatan servis 

No Kebutuhan Ruang Kapasitas Luas Ruangm2 

1 Toilet 1 ruang 16 
2 Loading dock 1 unit 12 
3 Gudang 1 unit 72 
4 Pos satpam 8 orang 9,6 
5 R. CCTV 1 unit 12 
6 Bengkel kerja 3 orang 13,5 
7 R. Penampungan air bersih 1 unit 16 
8 R. Penampungan air hujan 1 unit 16 
9 R. PABX 1 unit 6 

10 R. Genset & trafo 1 unit 16 
11 R. Sampah 1 unit 8 
12 R. AHU 2 unit 22,4 
13 R. Panel listrik 1 unit 9 
14 R. Pompa air 1 unit 16 
15 Bengkel kerja 1 unit 16 
16 R. Pengomposan 1 unit 20 
17 R. Limbah cair 1 unit 36 
18 Area septictank 1 unit 25 

Total Luasan 443,95 
Sumber : AnalisisPenulis, 2017 



146 
 

 
 

e. Kelompok kegiatan parkir 

Tabel 5.5 Analisis besaran ruang kegiatan parkir 

No Kebutuhan Ruang Kapasitas Luas Ruangm2 

1 Parkir pengelola 

 
Parkir motor 25 unit 50 
Parkir mobil 4 unit 50 

2 Parkir pengunjung 

 

Parkir motor 25 unit 50 
Parkir mobil 15 unit 187,5 

Parkir bus 3 unit 115,5 

3 Plaza  1 ruang 300 
Total Luasan 978,9 

Sumber : AnalisisPenulis, 2017 

f. Rekapitulasi besaran ruang 

Tabel 5.6 Total Besaran Ruang 

No. Kelompok Ruang Jumlah Luas (m2) 

1 Kelompok Kegiatan Pengelola 484,016 

2 Kelompok Kegiatan Utama 2301,338 

3 Kelompok Kegiatan Penunjang 1626,625 

4 Kelompok Kegiatan Servis  443,95 

5 Kelompok Kegiatan Parkir 978,9 

Jumlah dan Sirkulasi 7585 

Sumber: AnalisisPenulis, 2017 

  



147 
 

 
 

5.1.4. Konsep Sirkulasi Ruang 

a. Pengelola  

 
Gambar 5.1. Sirkulasi pengunjung 

Sumber : AnalisisPenulis, 2017 
b. Pengunjung  

 
Gambar 5.2. Sirkulasi pengunjung 

Sumber : AnalisisPenulis, 2017 
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5.1.5. Konsep Organisasi Ruang 

 

Gambar 5.3. Organisasi ruang 
Sumber : AnalisisPenulis, 2017 
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5.2. KONSEP KONTEKSTUAL 

5.2.1. Konsep Kontekstual kawasan 

a. Respon: 

1. Menarik garis aksis dari pusat kota Pekalongan yaitu daerah 

lapangan mataram dan monumen pekalongan melewati site untuk 

membentuk massa maupun lingkungan di dalam site. 

 
Gambar 5.4. Titik temu garis aksis 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
 

2. Membuat bangunan yang dapat menjadi landmark baru di kawasan 

Jl. Gajah Mada maupun Kota Pekalongan. 

 

5.2.2. Konsep Aksesibilitas 

a. Respon: 

1) Penempatan main entrance dan pintu keluar site diletakkan di sisi 

depan site yang berada di Jl. Gajah Mada. Akan tetapi diberikan jarak 

antara main entrance dan keluar tidak dalam satu area untuk 

menghindari terjadinya kemacetan karena antrian kendaraan yang 

akan masuk maupun keluar. 
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2) Akses masuk servis juga melalui pintu masuk utama ke dalam site 

karena jalan lingkunan sekitar tidak ada. Akan tetapi masuk nya 

kendaraan yang berhubungan dengan kegiatan servis ditentukan 

pada jam – jam tertentu agar tidak terjadi persimpangan dengan 

kendaraan pengguna bangunan secara umum serta jalur nya 

berbeda. 

3) Memberikan set back massa bangunan yang menghadap ke Jl. 

Gajah Mada. area set back ini dapat dimanfaatkan sebagai plasa, 

reflection pool, maupun penanaman vegetasi untuk memberikan area 

resapan air hujan lebih besar. Selain itu pemberian set back ini dapat 

memberikan view ke bangunan lebih nyaman. 

 

 

Gambar 5.5. Sirkulasi ke Dalam dan ke Luar Site 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

5.2.3. Konsep Klimatologi 

a. Respon: 

1) Intensitas sinar matahari pagi hari yang tinggi dan sinar matahari sore 

yang mengganggu kenyamanan secara termal, maka pada sisi 

bangunan sebelah timur dan barat diberikan elemen masif seperti 

sun shading, dinding tertutup, green wall sebagai barier untuk 

mereduksi sinar matahari yang berlebih.  
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Gambar 5.6. Sun Shading Green Wall 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 
2) Memberikan unsur vegetasi yaitu berupa pohon bercabang atau 

pohon berdaun lebat sebagai peneduh. 

3) Membuat bangunan dengan massa yang pipih sehingga dapat 

meminimalisir penggunaan energi buatan yang berlebih. 

4) Membuat void pada bangunan yang memiliki massa lebar untuk 

memberikan pencahayaan dan pengawaan alami yang maksimal. 

Gambar 5.7. Void 
Sumber : Analisis Penulis, 2017 

5) Pemilihan warna – warna terang untuk mengurangi penyerapan 

panas sinar matahari ke bangunan. 

6) Memanfaatkan sinar matahari yang berlebih untuk menciptakan 

energi alternatif dengan menggunakan solar panel dan membuat nya 

menjadi bagian dari elemen desain. 
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Gambar 5.8. Skema Solar Panel Sebagai Elemen Desain 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 
 

7) Membuat reflection pooluntuk menurunkan suhu lingkunan sekitar 

bangunan. 

 

 
Gambar 5.9. Reflection Pool 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

 
8) Membuat desain atap green roof untuk mereduksi panas yang masuk 

ke dalam bangunan. 

5.3. KONSEP TEKNIS 

5.3.1. Sistem Modul 

Konsep sistem modul Heritage Center yaitu: 

a. Modul Horizontal 

Sistem Modul Horizontal pada bangunan Heritage Center berupa Grid 

dan modul yang mengikuti eksplorasi bentuk dengan pendekatan 

arsitektur simbiosis.  

b. Modul Vertikal 

Sistem Modul Vertikal pada bangunan Heritage Center berupa: 

1) Jarak lantai ke lantai yang digunakan pada bangunan Heritage 

Center adalah 4 m dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas. 
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Akan tetapi pada ruang – ruang khusus yang membutuhkan skala 

ruang besar jarak lantai ke lantai lebih dari 4 meter. 

2) Jarak lantai ke plafond adalah 3 m, dan ruang – ruang yang 

membutuhkan skala ruang besar jarak lantai ke plafond lebih dari 3 

meter. 

3) Rencana bangunan lebih dari 1 lantai. 

5.3.2. Sistem Struktur 

Sub structure atau struktur bawah yang diterapkan pada bangunan 

Pekalongan Heritage Centeradalah pondasi mini pile, karena:  

a. Pondasi mini pile dapat mencapai daya dukung tanah yangpaling keras  

b. Mutu beton terjamin karena dibuat pabrikasi 

c. Daya dukung pada penggunaan tiang kelompok atau grup (satu beban 

tiang ditahan oleh dua atau lebih tiang) sangat kuat 

d. Pemasangannya tidak dipengaruhi oleh muka air tanah 

e. Harga relatif murah jika dibandingkan pondasi sumuran  

Sedangkanuntuk mid structure atau struktur tengah dari bangunan Heritage 

Center menggunakan struktur rangka. Dan untuk upper structureatau 

struktur atas diterapkan beton bertulang dan spaceframe. 

 

5.4. KONSEP KINERJA 

5.4.1. Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan pada bangunan Pekalongan Heritage 

Centermenggunakan 2 jenis pencahayaan, yaitu pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan. Sistem pencahayaan buatan yang diterapkan pada 

bangunan menggunakan sistem otomatis dengan sistem deteksi cahaya dan 

deteksi pergerakan. 

 

Gambar 5.10. Sistem Lampu Otomatis 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

Keterangan: 

a. LDR (Light Dependent Resistor), berfungsi sebagai pendeteksi 

Cahaya 



154 
 

 
 

b. PIR Sensor (Passive Infrared Sensor), berfungsi sebagai  

pendeteksi gerakan berdasarkan radiasi sinar infra merah 

c. ADC (Analog to Digital Converter), berfungsi agar sinyal input dapat 

diolah oleh microcontroller 

d. Microcontroller, berisi program aplikasi yang berfungsi untuk 

mengendalikan kinerja sistem 

e. DAC (Digital to Analog Converter), berfungsi agar sinyal output 

microcontroller dapat dimengerti oleh sistem aktuator. 

 

5.4.2. Sistem Penghawaan 

a. Penghawaan alami 

Penghawaan alami pada bangunan Pekalongan Heritage Center 

menggunakan bukaan atau membuat celah – celah yang dapat dilalui 

udara maupun void sehingga ruang – ruang publik yang tidak 

membutuhkan penghawaan buatan mendapat suplai udara alami yang 

masuk melalui celah – celah tersebut. 

 

Gambar 5.11. Skema penghawaan buatan 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

 

b. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan pada ruang – ruang yang membutuhkan suhu ruang 

tertentu seperti kantor, studio, dll menggunakan AC VRV inverter yang 

merupakan jenis AC split dengan satu AC outdoor dan bisa digunakan 

untuk lebih dari satu indoor AC serta dapat mengatur jadawal dan 

temperatur yang dibutuhkan secara terkomputerisasi. Untuk distribusi 
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udara dari AC outdoor dengan sistem ini menggunakan AC cassette yang 

dihubungkan dengan pipa dengan sistem ducting untuk proses 

pertukaran udara. 

 

Gambar 5.12. Skema AC VRV Inverter 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

 

5.4.3. Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran pada bangunan Heritage center 

menggunakan heat and smoke detector + fire alarm sebagai alat pendeteksi 

awal terhadap bahaya kebakaran. Kemudian, alat untuk memadamkan api 

yaitu menggunakan sprinkle, hydrant box, hydrant pillar, dan fire 

extinguisher. 

 

 
Gambar 5.13. Skema Sistem Pemadam Kebakaran 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 
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5.4.4. Sistem Transportasi Vertikal 

Pada bangunan Pekalongan Heritage Center akan diterapkan beberapa 

transportasi vertikal, yaitu ramp, tangga, escalator dan lift. Ramp pada 

bangunan merupakan sebuah respon terhadap pengguna bangunan 

Heritage Center yaitu para disabilitas. Penerapan escalator pada bangunan 

Heritage Center menggunakan sensor optik berupa sensor infra merah. 

 
 

Gambar 5.14. Skema Sensor eskalator 
Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Keterangan : 

a. ADC (Analog to Digital Converter), berfungsi agar sinyal input  dapat 

diolah microcontroller 

b. Microcontroller, berisi program aplikasi yang berfungsi untuk  

mengendalikan kinerja keseluruhan sistem 

c. DAC (Digital to Analog Converter), berfungsi agar sinyal output  

microcontroller dapat dimengerti oleh sistem aktuator. 

5.4.5. Sistem Jaringan Listrik 

Sumber utama listik untuk bangunan Heritage center ini berasal dari PLN. 

Sedangkan Genset (Generator Set) dan solar panel merupakan sumber 

tenaga listrik sekunder yang dapat bekerja secara otomatis bila aliran listrik 

utama padam atau putus. Selain itu sumber listrik juga menggunakan solar 

cellsebagai energi alternatif yang ramah lingkungan dan efisiensi energi. 

 
 

Gambar 5.15. Skema Sistem Jaringan Listrik 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

 

 
 

Gambar 5.16. Skema Sistem panel surya 
Sumber : Analisis Penulis, 2017 

 

Keterangan: 
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PLN  : Perusahaan listrik negara 

ATS  : Automatic Transfer Switch 

MDP  : Main Distribution Panel 

SDP : Sub Distribution Panel 

5.4.6. Sistem Jaringan Air Bersih 

Jaringan air bersih yang digunakan pada bangunan Heritage center 

adalah down feed (sistem gravitasi), yaitu pendistribusian air yang dilakukan 

melalui pipa yang berasal dari ground tank dan ditampung di roof tank 

sebelum didistribusikan ke ruang – ruang yang membutuhkan. 

 
 

Gambar 5.17. Skema Jaringan Air Bersih 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

Sumber air cadangan juga didapatkan dari sistem panen air hujan 

(rainwater harvesting). 
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Gambar 5.18. Skema sistem panen air hujan 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

 

5.4.7. Sistem Jaringan Air Kotor 

Pembuangan limbah sisa dari kegiatan dalam bangunan Heritage 

Center dibagi menjadi 3, yaitu: 

a. Limbah cair yang berasal dari kamar mandi dialirkan menuju water 

treatment agar dapat dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman 

dan keperluan lain selain untuk konsumsi. Kemudian limbah padat dari 

kamar mandi dialirkan meuju septictank. 

b. Limbah cair yang dihasilkan dari dapur yang mengandung lemak 

ditampung terlebih dahulu ke dalam bak pemisah lemak sebelum 

dialirkan ke riol kota. 

c. Air hujan dialirkan menuju sumur resapan dan riol kota. 

 

 

 

Gambar 5.19. Skema Pengelolaan Jaringan Air Kotor 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

 
5.4.8. Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi dalam bangunan menggunakan: 

a. Telepon, untuk penggunaan komunikasi dengan pihak luar dan 

komunikasi dalam antar pengelola bangunan. 
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b. Faksimil, digunakan sebagai alternatif apabila sistem komunikasi 

utama terjadi gangguan. 

c. Internet dan LAN, untuk penghubung antar komputer pengelola dan 

fasilitas bagi pengguna bangunan Heritage center lainnya. 

 

 
Gambar 5.20. Pola Jaringan Komunikasi 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 
 

5.4.9. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada bangunan Heritage Center menggunakan 

CCTV yang terpasang di beberapa titik tertentu di kawasan Pekalongan 

Heritage Center dan dipantau melalui ruang kemanan/security dan ruang 

kontrol. Juga akan menggunakan access card baik untuk pengelola 

maupun pengunjung. 

 

5.4.10. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang diterapkan dalam perencanaan 

danperancangan Heritage Center di kota Pekalongan ini adalahsistem 

faraday yang difungsikan untukmelindungi atap bangunan yang cukupluas. 

 

5.5. KONSEP ARSITEKTURAL 

5.5.1. Konsep Gubahan Massa 

Dalam perancangan Pekalongan Heritage Center, konsep gubahan 

massa dibuat dengan mempertimbangkan beberapa analisis dan respons 

dengan pendekatan arsitektur simbiosis. 

a. Site  

Site Pekalongan Heritage Center terletak di kelurahan tirto , kecamatan 

Pekalongan Barat kota Pekalongan. Luas site 13.420 m² dengan KDB 

50%. Area terbangun sebesar 50% diletakkan ditengah site dengan 

mengikuti bentuk site itu sendiri sehingga sisanya dapat dijadikan area 

penghijauan, drainase, ruang publik dan sirkulasi pejalan kaki atau 

kendaraan. 
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Gambar 5.21. Site dengan KDB 50% 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
b. Bangunan 

Area terbangun kemudian di pull ke atas dengan set back pada area 

depan sehingga dapat dimaksimalkan menjadi area masuk atau plaza. 

 
Gambar 5.22. Building mass 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
c. Membagi bangunan berdasarkan garis aksis 

Massa bangunan dibagi menjadi beberapa bagian dengan garis aksis 

dari pusat kota dan tugu monumen Pekalongan, selain itu agar tidak 

terlihat bulky dan memaksimalkan sirkulasi udara dan pencahayaan ke 

dalam ruangan. 

 
Gambar 5.23. Split The building 
Sumber : Analisis Penulis, 2017 
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d. Eksplorasi dan Penambahan 

Memberi penambahan massa sebagai bentuk respon terhadap site agar 

memiliki nilai view to site yang bagus dan menggunakan material yang 

eye catching. Beberapa massa di pull dan push, di buat lengkung serta 

ada yang di tinggikan sehingga menjadikan massa lebih menarik. 

 
Gambar 5.24. Eksplorasi bentuk 
Sumber : Analisis Penulis, 2017 
 

e. Bentuk akhir Gubahan Massa 

Bentuk akhir massa merupakan bentukan geometris yang harmonis dan 

saling reintegrasi. Komposisi Massa dibuat lebih tinggi dan terdapat 

coakan agar terlihat lebih menarik dan megah. 

 
Gambar 5.25. Bentuk akhir gubahan massa 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
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5.5.2. Konsep Arsitektur Simbiosis 

a. Symbiosis of Interior and Exterior 

Membuat bukaan lebar dengan kaca pada sisi bangunan yang tidak 

terpapar sinar matahari secara langsung sehingga dapat menjadi 

bidang yang memasukkan cahaya alami dan menjadi pembatas 

transparan antara interior dan ekstrior nya. Pada area peralihan ini akan 

dimasukkan unsur heritage batik Pekalongan, dimana motif pola batik 

Jlamprang dijadikan elemen ruang peralihan yang menghubungkan 

eksterior dan interior bangunan Pekalongan Heritage Center. 

b. Symbiosis of History and Present 

Merespon unsur lokalitas yaitu heritage kota Pekalongan dalam 

bentuk massa bangunan, material bangunan maupun detail 

arsitekturnya. Merespon pusat kota Pekalongan yang berada monumen 

Pekalongan dan lapangan Mataram dengan menarik garis aksis 

melewati site. 

c. Symbiosis of Man and Nature 

1) Memberikan unsur air/reflection pool bangunan untuk menurunkan 

suhu lingkungan sekitar bangunan. 

2) Memasukkan unsur cahaya ke dalam bangunan sebagai 

pencahayaan alami maupun aksen puitis sebuah ruang. 

3) Memperbanyak unsur vegetasi baik pada lansekap maupun pada 

bangunan dengan membuat atap bangunan menjadigreen roof. 

4) Memaksimalkan ruang terbuka hijau sehingga dapat menjadi area 

resapan air hujan dengan maksimal. 

 

d. Symbiosis of Man and Technology 

Menggunakan sistem bangunan otomatis (BAS). Sistem BAS pada 

bangunan Pekalongan heritage center akan digunakan untuk memonitor 

dan mengontrol sistem AC VRV, sistem pencahayaan, sistem 

penangkal petir, sistem escalator dan lift, sistem fire protection, sistem 

CCTV dan access card, sistem listrik serta sistem sanitasi. 
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Gambar 5.26. Skema Building otomatis system 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

 



164 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Aditama, Andi Prasetia. 2011. Jogja Resto dan Galeri, Restoran dan Galeri Seni 

Lukis di Yogyakarta. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Aditya, Jhon Tuah S. 2011. Pengaruh Cahaya Tehadap Tingkat Kenyamanan 

Ruang Studio. Universitas Katolik Santo Thomas. 

Anonim, 1992. Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992 tentang 

Benda Cagar Budaya. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. 

Jakarta. 

Appleton, Ian. 2008. Buildings for the Performing Arts. London: The Architectural 

Press Ltd. 

BPS Kota Pekalongan. 2016. Pekalongan Dalam Angka 2016. Pekalongan.  

Cahyono, B. 2002. Wortel Teknik Budi Daya Analisis Usah Tani. Kanisius, 

Yogyakarta. 

Cut Zurnali,2004,Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Perilaku Produktif 

Karyawan Divisi Long Distance PT Telkom Tbk, Unpad, Bandung. 

D.K. Ching, Francis. 1979. Architecture - Form,  Space and Order. New Jersey: 

John Wiley & Sons, Inc.. 

D.K.Ching, Francis. 2000. Arsitektur, Bentuk, Ruang dan Susunannya. ed.ke-2. 

Terj. Nurrahman Tresani Harwadi. Jakarta : Erlangga. 

De Chiara, J., Dan Callender, J., (1973), Time-Saver Standards For Building 

Types. Edisi Ke 2. New York: Mc Graw – Hill Book Company. 

Dewi, Rina Kumala. 2010. Department of Art. Jakarta 

Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2005. Kamus Inggris Indonesia : An English– 

Indonesian Dictionary. Jakarta: PT Gramedia 

Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1986. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta 

: PT. Cipta Adi Pusaka. 

Gomes, Faustino Cardoso, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit 

Andi, Yogyakarta. 

Ham, Roderick. 1987. Theatres : Planning Guidance for Design and Adaptation. 

London: Butterworth Architecture.  

Honggowidjaja, S.P. 2003. Pengaruh Signifikan Tata Cahaya pada Desain Interior. 

Jurnal Dimensi Interior Vol 1 No 1 : 1-15. Surabaya : Universitas Kristen 

Petra.  

164 



165 
 

 
 

Istiawan, Saptono, & Kencana, Ira Puspa. 2006. Ruang Artistik dengan 

Pencahayaan. Jakarta: Griya Kreasi. 

J. Gardner & H. Caroline. 1960. Exhibition and Display. London : Hold, Renehart 

dan Winston. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. 1989. Balai Pustaka. Jakarta 

Neufert, Ernest. 1996. Data Arsitek. Jilid 1. Terjemahan. Penerbit Erlangga: 

Jakarta. 

Neufert, Ernest. 2002. Data Arsitek. Jilid 2. Terjemahan. Penerbit Erlangga: 

Jakarta. 

Neufert, Ernst and Peter Neufert, 2006, Architects’ Data Third Edition, Blackwell 

Science, New York  

Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright. 2003. Human Resource Management, 

International Edition. New York : The McGraw hill Companies, Inc 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2005. Oxford : Oxford University Press 

Panero, Julius and Martin Zelnik, 2003, Dimensi Manusia dan Ruang Interior, 

Erlangga, Jakarta.  

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Kamus Umum Bahasa 

Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 

Robillard, David A. 1982. Public Space Design in Museums. Milwaukee : University 

of Wisconsin. 

Satwiko, P. 2008. Fisika Bangunan. Yogyakarta : Penerbit Andi. 

Sinaga, Masino. 2011. Definisi Visual Basic. Artikel: 

http://www.visualbasicindonesia.com, diakses pada tanggal 20 

November 2017. 

Suptandar, J. Pamudji, 1999. Desain Interior: Pengantar Merencana Interior untuk 

Mahasiswa Desain dan Arsitektur. Jakarta: Djambatan. 

Susanto, M. 2004. Menimbang Ruang Menata Rupa, Wajah, dan Tata Pameran 

Seni Rupa. Yogyakarta: Galang Press. 

Peraturan : 

Keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 januari 1957 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1405/menkes/sk/xi/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 

Kerja Perkantoran dan Industri. 



166 
 

 
 

Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (Gouvernements Besluit) Nomor 40 tahun 

1931 

Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958 

Pemerintah Republik Indonesia,(2007), Undang-Undang Republik Indonesia No. 

43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Jakarta  

Persetujuan Pepekupeda Teritorium 4 dengan SK Nomer KTPS-

PPD/00351/II/1958 

Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 , Jaringan Pelestarian Pusaka 

Indonesia bekerjasama dengan International Council on Monuments and 

Sites (ICOMOS) Indonesia dan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata 

pada Tahun Pusaka Indonesia, Ciloto. 

Perda Kota Pekalongan No. 8 Tahun 2013 

Perda Kota Pekalongan No. 30 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Pekalongan 

Tahun 2009-2029 

 

Internet : 

www.figueras.com 

www.pinterest.com 

www.wikipedia.com 

www.cherokee.org 


