
ABSTRAKSI 
 
 
Hermawan, 2006. STASIUN TELEVISI “SEMARANG TV” Sebagai Landmark Kota Semarang. 
Tugas Akhir. Program Studi Teknik Arsitektur. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang 
 
Penyiaran melalui media televisi mempunyai keunggulan jika dibanding dengan media massa 
lain, karena televisi dapat mengatasi dan menerobos ruang dan waktu dalam bentuk dengar 
(audio) atau pandang dengar (audiovisual) serta grafis dan teks. Masih banyak potensi daerah 
yang belum tergarap TV swasta nasional. Pewadahan sarana dan prsarana yang mampu 
meningkatkan produksi siaran pada SEMARANG TV merupakan harapan agar stasiun televisi 
ini lebih diminati oleh pemirsanya. Pewujudan ekspresi simbolis pada fasade bangunan akan 
meningkatkan popularitas sehingga lebih dikenal masyarakat, karena stasiun televisi ini telah 
menjadi landmark kota. 
 

Penciptaan wadah bagi penyiaran televisi terkait dengan aktivitas dalam proses produksi 
siaran yang secara fungsional menjadi titik tolak perancangan fasilitas Stasiun Televisi. 
Kegiatan produksi audio visual yaitu yang berkaitan dengan ruang studio merupakan kunci 
utama untuk melakukan produksi siaran. 
 

Landmark sebagai elemen informasi dan secara fisik berfungsi sebagai orientasi, tidak lepas 
dari unsur-unsur perancangan urban yang membentuk wujud fisik kota.  Pembentukan 
ekspresi pada karya arsitektur sebagai landmark kota menyangkut berbagai macam aspek 
yang disebut sebagai faktor-faktor pembentukan landmark kota. Faktor-faktor tersebut adalah: 
lokasi, ruang, organisasi elemen, dan evek visual. 
 

Kota Semarang sebagai lokasi dari bangunan stasiun televisi SEMARANG TV, merupakan 
pusat pemerintahan dan perekonomian Jawa Tengah. Terdapat beberapa ada beberapa hal 
yang berkaitan dengan konteks lokasi, diantaranya adalah: lokasi dan lingkungan, elemen-
elemen kawasan, dan penataan kawasan. 
 

Stasiun televisi merupakan tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dari organisasi 
penyiaran, mulai dari kegiatan perenacanaan, pembuatan program, proses produksi, 
administrasi dan proses penyiaran. Pendekatan-pendekatan dalam proses perancangan 
diupayakan guna memperoleh konsep desain yang sesuai dengan karakter dari stasiun televisi 
sebagai wadah penyiaran dan sebagai landmar kota Semarang. 
 

Stasiun televisi SEMARANG TV merupakan sarana penyiaran televisi dengan penerapan 
konsep ruang yang secara fungsional mampu mendukung kelancaran proses produksi, 
sehingga akan menghasilkan program siaran yang berkualitas. Ekspresi bangunan dengan ciri 
landmark merupakan pendukung untuk meningkatkan popularitas dari stasiun televisi ini, 
terutama bagi masyarakat kota Semarang. 
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