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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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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 
 

Perkembangan akan informasi sudah menjadi kebutuhan utama 

masyarakat. Media informasi merupakan alat komunikasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, melalui media informasi kita dapat mengetahui segala macam 

peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. 

Media komunikasi massa elektronik yaitu televisi merupakan media informasi 

yang mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan media-media informasi lain, 

karena televisi dapat mengatasi dan menerobos ruang dan waktu dalam bentuk dengar 

(audio) atau pandang dengar (audiovisual) serta grafis dan teks.  

Penyiaran merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional 

sebagai wujud pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan cita-cita 

proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan UUD 19451. Di samping itu, 

penyiaran mempunyai peran vital dalam mengisi dan mempengaruhi 

pembangunan nasional. Penyiaran melalui media komunikasi massa elektronik 

yaitu televisi memiliki kemampuan serta pengaruh yang besar dalam 

pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku manusia serta memiliki peran yang 

penting dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Pada saat ini televisi 

bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup (live 

style) skaligus simbol kemajuan2. 

 

1.1.1. PERKEMBANGAN PENYIARAN TELEVISI 
 SEJARAH PENYIARAN TELEVISI 

Pertumbuhan pertelevisian mengalami perkembangan yang cukup pesat, 

dimulai dengan penemuan perangkat televisi pada tahun 1884 oleh 

                                                
1 Undang-Undang No. 24 tahun 1997 Tentang Penyiaran Nasional. 
2 Wardana, Veven SP. 2001.Televisi dan Prasangka Budaya Massa. PT Media Lintas Inti Nusantara: 
Jakarta. 
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ilmuwan Jerman  yang bernama Paul Nipkov, ia berhasil mengirim gambar 

elektronik menggunakan kepingan logam yang disebut teleskop elektrik 

dengan resolusi 18 garis. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran 

bergambar. Dalam penemuan televisi (TV), terdapat banyak pihak, penemu 

maupun inovator yang terlibat, baik perorangan maupun badan usaha. 

Televisi adalah karya massal dari tahun ke tahun. Awalnya televisi tentu 

tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar-dasar hukum gelombang 

elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday 

pada tahun 1831 yang memulai era komunikasi elektronik. 

 

 
 

 

 

 
Gambar I.1. Baird "Falkirk" 
Television Transmitter, 1926 
Sumber : www.TVhistory.TV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar I.2. Sharp - Model TV3-14T - The first 
Japanese post-war television, 1953 
Sumber : www.TVhistory.TV 

 

Penyiaran televisi mulai dilakukan pada tahun 1928 di Amerika Serikat, 

kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Jerman, Inggris dan 

Perancis. Pada perang dunia kedua penyiaran televisi sempat terhenti, 

setelah perang berakhir kegiatan penyiaran dilakukan lagi hingga 

sekarang. 
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PENYIARAN TELEVISI DI INDONESIA 

Pertelevisian di Indobnesia bermula saat Presiden Soekatno dengan politik 

mercusuarnya menginginkan negeri ini dikagumi oleh bangsa-bangsa 

seantero dunia. Pada saat Indonesia berkesempatan melaksanakan Asian 

Games ke-IV, maka dengan semangat “Bandung Bondowoso”, Bung 

Karno memerintahkan agar didirikan stasiun televisi. Momen itu dianggap 

kesempatan berharga untuk menunjukkan bahwa suatu bangsa yang baru 

keluar dari perang revolusi telah mampu menyamai bangsa-bangsa barat. 

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 20/SK/M/61 yang 

dikeluarkan pada bulan juli 1961, maka disusun Panitia Persiapan Televisi 

yang diketuai oleh R.M. Soetarto yang saat itu menjabat Kepala Direktorat 

Perfilman Negara. Mulai dari maka dilakuakan belanja teknologi ke 

berbagai negara, mengirim personel untuk mengoperasikan peralatan, 

sampai membangun stasiun televisi. Tahun 1962 ditandai dengan 

kehadiaran Televisi Republik Indonesia (TVRI), dengan berdirinya stasiun 

TVRI maka Indonesia memasuki era baru dalam media elektronik kendati 

baru lingkup Jakarta.  

 

 

 

 

 
Gambar I.3. Stasiun TVRI,  
Senayan Jakarta 
Sumber : www.TVRI.co.id 

 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia pada 

akhir-akhir ini semakin maju dengan pesat, khususnya dibidang penyiaran 

televisi. Perkembangan ini dapat dilihat dengan munculnya stasiun-stasiun 

penyiaran televisi baik mempunyai jangkauan trans-nasional, nasional 
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maupun lokal berikut unit-unit pendukungnya seperti rumah-rumah 

produksi (Production House), biro-biro periklanan dan lain-lain. 

Di Indonesia, saat ini terdapat 11 stasiun televisi berskala nasional, 43 

televisi berskala daerah (regional), serta dua stasiun televisi kabel dan 

operator satelit yaitu Indovision dan Kabelvision. Industri penyiaran di 

Indonesia tumbuh sangat pesat, terutama di Jakarta. Melihat kondisi 

pertelevisian yang ada saat ini tentunya membuat masyarakat kita akan 

semakin mudah untuk mendapatkan segala macam informasi dan hiburan 

melelui siaran televisi. 

 

1.1.2. TELEVISI REGIONAL DI SEMARANG 
 

Masih banyak potensi daerah yang belum tergarap TV swasta nasional.  

Bagaimanapun TV swasta lokal tetap dibutuhkan, karena menjadi 

alternatif TV nasional. Selain itu keberadaan TV lokal menjadi aset 

provinsi untuk mengembangkan daerahnya. Betapa tidak, informasi 

perkembangan daerah bisa disampaikan pada masyarakat lewat 

tayangannya.  

Keberadaan TV Lokal memberikan nilai ekonomi yang menguntungkan bagi 

pengusaha yang mempunyai pasar regional, karena melalui TV lokal promosi 

terhadap produknya lebih mengena kekonsumen. Kota Semarang sebagai 

pusat perekonomian di Proponsi Jawa Tengah pada saat ini sudah berdiri 5 

stasiun berskala regional, diantaranya adalah: TVRI  Jawa Tengah, TV 

Borobudur (TVB), PRO TV, SEMARANG TV, dan Televisi Kampus 

Universitas Dian Nuswantoro (TV-KU). 

 

1.2. STASIUN TELEVISI “SEMARANG TV”  
 
SEMARANG TV merupakan nama baru dari CAKRA SEMARANG TV yang  

merupakan salah satu televisi swasta regional yang ada di kota semarang. Stasiun 

televisi ini merupakan stasiun keempat yang ada di jawa tengah. SEMARANG 

TV yang merupakan milik perusahaan swasta penerbitan (harian umum) BALI 
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POS yang terletak di Jl. Batur No.15 Kecamatan Gajahmungkur Semarang ini 

berdiri sejak 9 Mei 2004.  

Pada saat ini stasiun televisi SEMARANG TV belum memiliki bangunan tetap, 

karena yang digunakan saat ini merupakan bangunan rumah tinggal yang 

statusnya kontrak. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi halangan bagi 

SEMARANG TV untuk mengembangkan produksi siarannya, terutama dalam hal 

produksi audio-visual yaitu yang berkaitan dengan ruang produksi (studio). Dalam 

sebuah stasiun televisi, studio merupakan faktor utama dalam memproduksi siaran 

televisi 

Keberadaan sarana yang kurang 

memadahi, terutama dalam hal untuk 

mendukung produksi siaran 

merupakan faktor penghambat dalam 

memproduksi siaran televisi. Dengan 

keterbatasan sarana, saat ini siaran 

SEMARANG TV belum mengena 

masyarakat yang merupakan sasaran 

dari komoditas siaran.  

 
Pada dasarnya program acara yang disajikan oleh stasiun televisi harus 

berorientasi pada selera konsumen. Mereka memiliki hak sepenuhnya untuk 

menonton suatu acara atau tidak. Maka untuk “memaksa” konsumen agar mau 

memperhatikan suatu program siaran dari suatu stasiun televisi adalah dengan 

penyajian informasi yang penting dan program acara yang menarik. 

 
Untuk dapat mewujudkan hal itu, tentu diperlukan suatu wadah yang efektif dan 

atraktif untuk mewadahi dan menunjang segala kegiatan yang ada didalam sebuah 

stasiun televisi. Evektif dalam kaitanya dengan kegiatan perkantoran yang 

menuntut kenyamanan dan efisiensi ruang kerja bagi karyawan dan pelaku 

produksin serta aktaktif dalam kaitanya dengan ruang-ruang produksi yang 

menuntut produk audio visual yang bermutu, inovatif dan menarik bagi konsumen 

untuk meningkatkan kegiatan komersial di dunia pertelevisian, sehingga 

Gambar I.4. Prespektif bangunan stasiun 
SEMARANG TV  
Sumber: Hasil survey 
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diharapkan stasiun televisi dapat berkembang sesuai denan nilai dan budaya 

masyarakat. 

Pengaturan tata ruang dalam bangunan yang memnuhi standar dan ditunjang oleh 

kemajuan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan produksi audio visual 

nasional. Selain itu, ekspresi bangunan stasiun televisi harus mencerminkan 

kegiatan kreatif yang ada didalamnya. 

 

1.3. STASIUN TELEVISI “SEMARANG TV” SEBAGAI 
LANDMARK KOTA SEMARANG  

 
Bentuk karya arsitektur adalah unsur yang tertuju langsung pada mata dan 

bendanya merupakan suatu unsur yang tertuju pada jiwa dan akal budi manusia. 

Bentuk pada suatu karya arsitektur dapat menyampaikan arti kepada yang terlibat 

secara visual, yaitu masyarakat. Bentuk adalah suatu media atau alat komunikasi 

untuk menyampaikan arti yang dikandung oleh bentuk itu sendiri atau untuk 

menyampaikan pesan tertentu. 

 
Sebuah bangunan akan menjadi sebuah icon ketika bangunan tersebut telah 

berhasil menjadi sebuah simbol, sehingga mudah dikenal oleh masyarakat. 

Perwujudan sebuah bangunan stasiun televisi dengan ekspresi yang mampu 

dijadikan sebuah “simbol”, tentunya akan lebih dikenal oleh masyarakat sehingga 

image dari stasiun ini akan muncul karena telah menjadi landmark pada suatu 

tempat dimana bangunan tersebut berada. 

 
Anthony J Catanese dan James C Snyder  (1979) menyebutkan bahwa untuk 

menjadikan sebuah bangunan sebagai suatu landmark, maka bangunan itu 

haruslah menjadi dan memiliki bentuk yang istimewa dan terletak di lokasi yang 

istimewa pula. 

 
Pewujudan bangunan stasiun televisi “SEMARANG TV” dengan ciri landmark, 

tentunya akan menjadikan stasiun televisi ini semakin dikenal oleh masyarakat, 

terutama masyarakat kota Semarang. Dengan dijadikannya stasiun televisi 

“SEMARANG TV” sebagai landmark kota Semarang maka popularitas dari 
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stasiun televisi ini akan meningkat, tentunya dengan didukung oleh program 

siaran yang berkualitas. 

1.4. PERMASALAHAN 
1.4.1. PERMASALAHAN UMUM 
 

Sebuah stasiun televisi akan berjalan dengan lancar apabila oleh saran dan 

prasarana yang memadahi, yang mampu menampung segala aktivitas yang 

berlansung didalam sebuah stasiun televisi. Dalam proses penciptaan 

sarana yang mampu mendukung berlansungnya aktivitas tersebut, tentunya 

harus mengacu pada kaidah-kaidah yang menjadi persyaratan dalam 

perencanaan bangunan stasiun televisi. 

Rumusan permasalahan yang bisa diambil adalah bagaimana menciptakan 

wadah yang mampu menampung segala aktivitas yang berlangsung di 

dalam stasiun televisi secara fungsional? 

1.4.2. PERMASALAHAN KHUSUS 
 

 Permasalahan yang ada pada stasiun televisi yaitu berkaitan dengan 

proses produksi siaran, bagaimana mewujudkan ruang-ruang produksi 

penyiaran yang memungkinkan pergerakan manusia dan barang 

dengan cepat sehinga proses produksi penyiaran dapat berjalan dengan 

lancar? 

 Bagaimana menciptakan suatu fasade bangunan stasiun televisi yang 

mampu menjadi landmark di kota Semarang? 

 Bagaimana menentukan lokasi dari sebuah stasiun televisi dengan 

permasalahan landmark?  

 

1.5. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN  
 
1.5.1 TUJUAN 
 

Merumuskan konsep perencanaan dan perancangan suatu fungsi yang 

mampu menampung segala aktivitas yang berkaitan dengan penyiaran 

televisi regional dan pembentukan suatu landmark pada sebuah tampilan 

bangunan stasiun televisi agar lebih dikenal masyarakat. 
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1.5.2 SASARAN 
 

Menciptakan bangunan Stasiun Televisi “SEMARANG TV” sebagai 

Landmark di kota Semarang yang mampu mewadahi segala aktivitas yang 

terbentuk secara fungsional. 

 

1.6. LINGKUP PERMBAHASAN 
 
Pembahasan yang dikaji berupa perencanaan dan perancangan Stasiun Televisi 

dengan jangkauan siaran regional Jawa Tengah. Sedangkan pembahasan 

ditekankan pada lngkup disiplin ilmu arsitektur yang berkaitan dengan 

perencanaan Satsiun Televisi, serta studi ilmu lain sebagai suplemen penunjang 

pembahasan bila ada keterkaitan yang signifikan. 

 

1.7. METODE PEMBAHASAN 
 
Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini dengan 

cara: 

 Studi Literatur, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari studi 

pusaka. 

 Pengamatan Langsung, yaitu pengamatan langsung terhadap stasiun 

televisi yang ada. 

 Analisa dan sintesa terhadap temuan yang didapat pada studi literatur 

dan pengamatan lansung. 

 Metode komperatif dengan melakukan studi banding terhadap objek 

rancangan. 

 

1.8. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  
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Menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan serta sistematika pembahasan 

dalam penulisan Tugas Akhir. 

BAB II TINJAUAN UMUM 

Berisi tentang studi literatur yang berkaitan dengan stasiun televisi serta 

studi kasus tentang  tentang stasiun yang dilakukan dsi stasiun regional 

dan nasional. 

BAB III  PERMASALAHAN  

Berisi tentang pengertian landmark, pewujudan landmark kota, 

pembentukan ekspresi bangunan sebagai landmark kota dan studi kasus 

tentang bangunan stasiun televisi sebagai landmark dan bangunan-

bangunan lain yang telah berhasil menjadi suatu landmark kota.  

BAB IV KONTEKS LOKASI 

Berisi tentang gambaran umum kota Semarang, landmark di kota 

semarang dan hal-hal yang berkaitan dengan konteks lokasi, yaitu: lokasi 

dan lingkungan; elemen-elemen kawasan; dan penataan kawasan. 

BAB V PENDEKATAN 

Berisi tentang pendekatan program arsitektur yang meliputi pendekatan 

konsep, filosofis, lokasi tapak, pelaku (user), program ruang, bentuk dan 

massa bangunan. 

BAB IV KONSEP DASAR 

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Stasiun Televisi. 

 

1.9. KEASLIAN PENULISAN 
 
Penulisan Tugas Akhir ini merupakan sebuah ide/gagasan dari penulis sendiri 

tanpa ada rekayasa ataupun tiruan dari penulisan yang pernah ada. Studi literatur 

maupun komparasi dilakukan sebagai penunjang dalam  penulisan Tugas Akhir.   

 

 

1.10. POLA PEMIKIRAN 
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LATAR BELAKANG 
NON ARSITEKTURAL 

 Informasi menjadi kebutuhan masyarakat 
 Media Informasi melalu media televisi 
 Perkembangan penyiaran televisi 
 Televisi regional di Semarang 
 Pengembangan stasiun televisi” SEMARANG TV” sebagai televisi regional yang diminati 

masyarakat Jawa Tengah. 
 

ARSITEKTURAL 
 Dibutuhkannya sebuah sarana yang mampu mendukung proses produksi penyiaran 

televisi dengan fasilitas yang yang mampu menampung segala aktivitas pada sasiun 
televisi. 

 Menciptakan rancangan bangunan stasiun televisi “SEMARANG TV” yang representatif 
dan mampu mendukung kelancaran produksi siaran. 

 Bangunan stasiun televisi sebagai landmark kota Semarang 

STASIUN TELEVISI 

“SEMARANG TV” 
SEBAGAI LANDMARK KOTA 

SEMARANG 

PERMASALAHAN 
UMUM 
Bagaimana menciptakan suatu wadah yang mampu menampung segala aktivitas yang 
berlangsung di dalam stasiun televisi regional secara fungsional? 
 

KHUSUS 
 Bagaimana mewujudkan ruang-ruang produksi penyiaran yang memungkinkan 

pergerakan manusia dan barang dengan cepat sehinga proses produksi penyiaran dapat 
berjalan dengan lancar. 

 Bagaimana menciptakan suatu fasade bangunan stasiun televisi yang mampu menjadi 
landmark di kota Semarang? 

 Bagaimana menentukan lokasi dari sebuah stasiun televisi dengan permasalahan 
landmark?  

PENDEKATAN KONSEP 

DESAIN 

KONSEP DESAIN 

PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 
Diagram I.1. Pola Pemikiran 
Sumber: Pemikiran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

1.11. PENGERTIAN STASIUN TELEVISI  
 
Pengertian Stasiun Televisi dibuat berdasarkan sumber pustaka yang terkait 

didalamnya, adalah: 

 STASIUN 
Menurut The American Heritage® Dictionary of the English Language, 

Fourth Edition. Copyright © 2000 by Houghton Mifflin Company. Bahwa 

stasiun adalah: 

sta·tion    
n.  
1.  

a. A place or position where a person or thing stands or is assigned to stand; a 
post: a sentry station.  

b. An area where a person is assigned to work.  
2. The place, building, or establishment from which a service is provided or operations 

are directed: a police station.  
3. A stopping place along a route, especially a stop for refueling or for taking on 

passengers; a depot.  
4. Social position; rank: “He was degraded in their eyes; he had lost caste and station 

before the very paupers” (Charles Dickens).  
5. An establishment equipped for observation and study: a radar station.  
6.  

a. An establishment equipped for radio or television transmission. 
b. One that broadcasts radio or television transmissions: the views in this 

program do not necessarily reflect those of the station.  
c. A frequency assigned to a broadcaster.  

7. An input or output point along a communications system.  
8. A precise point from which measurements in surveying are made.  
9. Ecology.  

a. The normal habitat of a particular plant or animal community.  
b. The exact place of occurrence of a species or individual within a given habitat.  

10. Station Roman Catholic Church. Any of the 14 Stations of the Cross.  
tr.v. sta·tioned, sta·tion·ing, sta·tions  

To assign to a position; post. 
Menurut Merriam-Webster's Medical Dictionary, © 2002 Merriam-Webster, 

Inc. Yang dimaksud stasiun adalah: 

sta·tion    
noun 
1. the place at which someone is positioned or is assigned to remain <the nurse's 

station on a hospital ward>  
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2. the act or manner of standing : POSTURE <station was unsteady with the eyes open 
or closed —Diseases of the Nervous System>  

3. a place established to provide a service —see AID STATION 
 

 
Menurut WordNet ® 2.0, © 2003 Princeton University.  Bahwa stasiun 

adalah: 

sta·tion    
n 1: a facility equipped with special equipment and personnel for a particular purpose; 
"he started looking for a gas station"; "the train pulled into the station" 2: proper or 
designated social situation; "he overstepped his place"; "the responsibilities of a man in 
his station"; "married above her station" [syn: place] 3: (nautical) the location to which 
a ship or fleet is assigned for duty 4: the position where someone (as a guard or sentry) 
stands or is assigned to stand; "a soldier manned the entrance post"; "a sentry station" 
[syn: post] v : assign to a station [syn: post, base, send, place] 

 

Berdasarkan sumber diatas tentang pengertian stasiun, maka dapat 

disimpulkan bahwa istilah stasiun menggambarkan kedudukan sebagai titik 

ikat; titik pertemuan, terhadap sesuatu yang menjadi fungsi dari stasiun 

tersebut. 

 

 TELEVISI 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2002, bahwa yang 

dimaksud dengan televisi adalah: 

Te.le.vi.si/televisi/ n 1. sistim penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) 
melalui kabel atau angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) 
dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubah kembali menjadi berkas 
cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar; 2. pesawat penerima 
gelombang siaran televisi. -–hitam putih pesawat televisi yang menyiarkan gambar hitam 
dan putih; --kabel sinyal televisi yang ditransmisikan kerumah-rumah dengan kabel dan 
dibayar secara berlangganan; --warna pesawat atau pemancar televisi yang menyiarkan 
gambar warna; per.te.le.vi.si.an. n perihal atau seluk beluk televisi; segala hal yang 
berhubungan dengan televisi 

 

 

Menurut The American Heritage® Dictionary of the English Language, 

Fourth Edition. Copyright © 2000 by Houghton Mifflin Company. Bahwa 

televisi adalah: 

tel·e·vi·sion  
n      
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1. The transmission of visual images of moving and stationary objects, generally with 
accompanying sound, as electromagnetic waves and the reconversion of received 
waves into visual images. 

2.  
a. An electronic apparatus that receives electromagnetic waves and displays the 

reconverted images on a screen.  
b. The integrated audible and visible content of the electromagnetic waves 

received and converted by such an apparatus.  
3. The industry of producing and broadcasting television programs. 

 
 

Menurut WordNet ® 2.0, © 2003 Princeton University.  Bahwa televisi 

adalah: 

television 
n 1: broadcasting visual images of stationary or moving objects; "she is a star of screen 
and video"; "Television is a medium because it is neither rare nor well done" - Ernie 
Kovacs [syn: telecasting, TV, video] 2: a receiver that displays television images; "the 
British call a tv set a telly" [syn: television receiver, television set, tv, tv set, idiot box, 
boob tube, telly, goggle box] 3: a telecommunication system that transmits images of 
objects (stationary or moving) between distant points [syn: television system] 

 

Berdasarkan dari dua pengertian stasiun dan televisi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa Stasiun Televisi adalah: 

 suatu media penyelenggara siaran televisi, yang didalamnya terdapat 

perangkat elektronik peralatan televisi, termasuk antena pemancar dan 

perlengkapan penerima siaran serta peralatan produksi untuk penyiaran 

dan produksi acara (televisi) untuk untuk menyampaikan informasi berupa 

audio-visual dari jarak jauh. 

 Sebuah wadah kegiatan siaran televisi yang merupakan rangkaian proses 

komunikasi dengan menggunakan media komunikasi audio-visual massa 

yang mencakup kegiatan seluruh sistem dimana pesan diproduksi, dipilih, 

disiarkan, diterima dan ditangkap dengan pesawat televisi. 

 Tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dari organisasi penyiaran, mulai 

dari kegiatan perenacanaan, pembuatan program, proses produksi, 

administrasi dan proses penyiaran. 

Menurut Undang-Undang Penyiaran No. 24 tahun 1997 yang dimaksud dengan 

penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau 

sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan 

gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik, dan atau media lainnya untuk 
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dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat penerima siaran televisi, atau 

perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu. Sedangkan siaran 

diartikan sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau 

suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, dan karakter lainnya yang dapat 

diterima melalui pesawat penerima siaran radio, televisi atau perangkat elektronik 

lainnya, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, dengan atau tanpa alat bantu.  

 

1.12. SISITEM PENYIARAN TELEVISI 
 
Siaran Televisi yang diterima oleh masyarakat di Indonesia pada saat ini 

merupakan siaran lokal atau relay. Hal ini disebabkan karena transmisi dari sinyal 

televisi yang terbatas. Jauhnya jangkuan siaran televisi tergantung dari kekuatan 

sinyal yang dipancarkan dan ketinggian  dari antena pemancar.  

 
Ada beberapa sistim untuk meyebarkan siaran diantaranya adalah3: 

 Sistem Terestial 
Sistim ini memancarkan sinyal diatas permukaan tanah yang bebas 

hambatan, semakin jauh pemancar maka daya pancarnya semakin lemah 

dan untuk memperkuat dibutukkan Link Station yang biasa disebut stasiun 

relay. Stasiun ini ditempatkan diatas perbukitan atau diatas gedung yang 

tinggi. 

 Sistem Satelit 
Jasa yang digunakan dalam sistin ini adalah jasa satelit komunikasi. Sinyal 

UHF/VHF dari stasiun televisi dimodulasikan dalam bentuk SHF untuk 

dipancarkan ke satelit (up link). Kemudian oleh satelit, sinyal yang 

diterima dipancar ulang kebumi yang diterima oleh stasiun bumi di tempat 

lain (down link). Pancaran inin dimodulasikan kembali dalam bentuk 

UHF/VHF, baru dipancarkan ke pesawat televisi di rumah-rumah. 

 Sistem Direct Broadcasting Satelite (DBS) 
Prinsip dasar DBS adalah memperbesar data pancar transponder satelit dan 

memancarkan sinyal pada sasaran. Pancaran dapat diterima bumi dengan 

antena parabola dalam bentuk kecil (ukuran 80 mm). 
                                                
3 J.B., Wahyudi, 1994, Dasar-Dasar Manjemen Penyiaran, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 
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Gambar II.1. Menara antena pemancar stasiun televisi 
Sumber: www. colorado.edu 

 
 Sistim Kabel dan serat optik 

Pada sisitim kabel, sinyal listrik disalurkan melalui kabel untuk sampai 

langsung ke pesawat televisi. Sistim serat optik mirip dengan sistim kabel, 

namun serat optik mempunyai kemampuan penyaluran sinyal yang lebih 

banyak dari kabel. Pada serat optik dapat menyalurkan 10.000 sinyal, 

bebas induksi, tahan terhadap cuaca dan kualitas informasi tetap prima. 

 
1.13. BENTUK KEGIATAN PADA STASIUN TELEVISI 

 

2.13.1. AKTIVITAS ADMINISTRASI (OFFICE) 
Dalam mengelolah sebuah lembaga penyiaran, diperlukan pengolahan yang 

teratur dan terkondisikan baik dalam kebijakan umum lembaga maupun dalam 

menentukan kelangsungan proses produksinya. Aktivitas pada bidang ini meliputi 

: 

 Rapat-rapat (pengolala, rapat pemilik perusahaan, rapat kerjasama dengan 

rekan) 

 Sirkulasi informasi perusahaan (keluar-masuk surat, telepon, faksimili, 

email, edaran dan proposal) 

 Aktivitas bagian keuangan (pengelolaan kontrak dan investasi, pengolaan 

pendapat dan distribusi pengeluaran termasuk pengambilan honorium 

karyawan) 
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 Pengembangan perusahaan, termasuk didalamnya adalah kegitan 

penelitian dan bank data, rekapitulasi dan pengolahan informasi responden 

dan studio brainstorming. 

 

2.13.2. AKIVITAS PENYIARAN (STUDIO) 
 
Sebagai institusi penyiaran, stasiun televisi tak lepas dari aktivitas rutinnya dalam 

perencanaan acara, peliputan benta, proses produksi, editing dan penyiaran. 

Penyiaran merupakan kegiatan pembuatan dan proses menyiarkan acara siaran 

televisi serta pengelolaan perangkat lunak dan keras yang meliputi segi ideal, 

kelembagaan dan sumber daya manusia untuk memungkinkan terlaksananya 

siaran televisi.  Penyiaran televisi dilakukan melalui suatu proses. Setelah diliput 

baik secara langsung maupun tidak langsung, peristiwa yang terjadi diolah 

terlebih dahulu sebelum disiarkan ke pemirsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Diagram II.1. Proses Penyampaian Siaran Televisi 
Sumber: TRANS TV 
 

Siaran televisi merupakan bentuk siaran audio-visual dan sinkron. Sebagai out put 

stasiun penyiaran, siaran merupakan hasil perpaduan antara kreativitas manusia 

dan kemampuan saran/alat, atau antara perangkat keras dan lunak. Perangkat 

keras televisi terdiri atas sarana dan prasarana, pemancar dan perangkatnya, 

Peristiwa 
Diliput 

dengan 
rekaman 

Dilihat dalam bentuk 
editing dan dibuat 
naskah penonton 

Penonton 

Disiarkan Ausio 
Visual 

Siaran laporan dalam 
bentuk Audio-visual 

penonton 

Diliput 
dengan 

langsung 
Peristiwa 

Disiarkan Ausio 
Visual 
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sedangkan  perangkat lunak meliputi program dan manusia pengelolanya. Secara 

rinci perangkat tersebut meliputi3: 

 Studio  

 Kamera elektronik dan Statip 

 Sistim lampu dan suara 

 Dekorasi 

 Sub dan Master Control 

 Program Continuity 

 Telecine, merupakan alat untuk memutar film atau rekaman 

 VTR (Video Tape Recorder) alat untuk merekam gambar atau suara 

 Alat editing (efek dan suara) 

 Pemancar 

 Peralatan lain yang mendukung produk siaran. 

 
Produksi audio visual bagi seorang produser berarti mengembangkan gagasan, 

bagaimana materi produksi itu dapat menjadi suatu sajian yang bernilai/bermakna. 

 
Berikut ini adalah urutan proses produksi penyiaran televisi: 

 Pre production planning 
Pengelolaan ide hinggga menjadi sebuah naskah dengan tahapan : 

¬ Pembuatan ide 

¬ Penyusunan naskah kasar oleh penulisan skenario 

¬ Perencanaan awal (melalui tahap interpretasi produksi, stage design, 

tata cahaya, make up, kostum dan penyediaan fasilitas teknik) 

¬ Penyusunan naskah yang akan digunakan dalam proses produksi 

 
 Set up and rehearsal 

Tahapan persiapan teknis, dimana dilakukan transformasi naskah dalam 

realitas, tahapannya meliputi : 

¬ Set up 

 Penataan dekorasi 

                                                
3 Joseph de Chiaea and Jhon Hancock, 1996,Time for Building Typs, New York  
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 Penataan cahaya dan suara 

 Persiapan video tape dan playback 

¬ Rehearsal 

 Latihan pemain 

 Penentuan akhir cahaya 

 Penentuan efek dan persiapan kamera 

 Persiapan tranportasi 

 Persiapan studio 

 General rehearsal (gladi resik) 

 Review (enaluasi pra produksi) 

 Producting 
Pada tahap ini, naskah di ubah menjadi bentuk audio visual dengan cara 

perekaman gambar dan suara. Adegan-adegan di dalam naskah dimainkan, 

kemudian direkam. Produksi ini biasanya dilakukan di dalam studio 

namun terkadang tuntutan format acara dilakukan di lingkungan terbuka. 

Tidak seluruh proses produksi direncanakan secara medetail. Acara-acara 

rutin seperti host video list dilakukan dalam ruangan garis besar naskah 

saja, sementara detail acaranya diserahkan pada improvisasi pembawa 

acara yang bertugas. 

 Prost producting 
Merupakan tahap penyempurnaan dengan tahap sebagai berikut : 

¬ Editing suara dan gambar 

¬ Pengisian narasi  

¬ Pengisian sound effect dan ilustrasi (bila merupakan siaran langsung, 

sound effect dan illustrasi dilakukan bersamaan dengan proses 

produksi) 

¬ Evaluasi hasil produksi 

¬ Transmisi (penyiaran) 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.3. AKTIVITAS PENGUNJUNG 
 
Pengunjung studio penyiaran pada dasranya merupakan kelompok orang yang 

datang dengan berbagai kepentingan, durasi keberadaan dan posisi yang berbeda 

terhadap proses produksi. 

 Bintang Tamu 

Bintang tamu merupakan patner kerja yang sangat penting dalam proses 

produksi. Keberadaan seorang bintang tamu akan sangat menentukan 

dalam keberhasilan acara yang telah diskenariokan. Bintang tamu tersebut 

biasanya harus melalui beberapa tahapan sebelum benar-benar tampil 

dalam suatu acara, seperti make up, fitting dress, check sound, reading 

Ide  Naskah Kasar Perencanaan Awal 
¬ Iterprestasi Produksi 
¬ Stage design 
¬ Tata cahaya 
¬ Make up 
¬ Kostum 
¬ Fasilitas teknik 

Naskah  

Set Up 

Editting Pengisian Narasi Special Effect 

Evaluasi 

Producting 

Tahapan pre producting planning 

Tahapan producting 

Tahapan post producting 

Tahapan set up & rehearsal 

Rehearsal 

Transmisi 

Diagram II. 2. Tahapan proses produksi siaran televisi 
Sumber: Analisa 
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session, terkadang harus melakukan gladi resik terlebih dahulu sebelum 

acarabenar-benar dimulai. 

 penonton pertunjukan / acara yang diproduksi 
sehubungan dengan semakin banyak acara yang  memiliki konsep 

pertunjukan, keberadaan penonton menjadi semakin penting dalam proses 

produksi acara. Penenton biasanya datang dengan satu tujuan, menonton 

pertunjukan (acara / show); datang-menonton-pulang. Keberadaan mereka 

harus diawasi dengan ketat mengingat jumlah mereka yang cukup besar di 

dalam ruang studio. Harus mempertimbangkan faktor keamanan dan 

kenyamanan penonton dan kru acara itu sendiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rekanan / Investor / Pengawas 

Kelompok ini datang dengan akses yang tertentu pada ruang-ruang di 

stasiun televisi, tergantung kepentingan kerja yang mereka wakili. 

Walaupun identik dengan bidang administrasi namun tak jarang kelompok 

ini menuntut tersedianya kemungkinan untuk melihat proses produksi 

yang berlangsung. Atas dasar kepentingan bisnis, kelompok ini cukup 

penting untuk dipriolitaskan dari segi nyamanannya selama berada di 

stasiun televisi. 

 Pengunjung Tour (Study Tour Dan Commercial Tour) 
Ada peserta tour yang harus mengelurkan sejumlah uang agar 

mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi sebuah stasiun televisi. 

Gambar II. 2. Studio Rekaman 
dan sudut pandang penonton 
Sumber: Millerson, Gerrald. 
Effective TV Production 
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Mereka secara umum memiliki keingintahuan yang besar mengenai 

aktivitas yang berlangsung di balik tayang televisi yang mereka saksikan 

di layar kaca, keberadaanya terkait dengan kebutuhan akan informasi dan 

hiburan dari sensasi rasa yang dapt mereka alami melalui televisi. Sebagai 

tamu, sangat penting menjaga keselamatan dan kenyamanan mereka 

selama distasiun televisi yang dikunungi dengan catatan jangan sampai 

mengganggu aktivitas yang berlangsung. 

 Occasional Needed 

Terkadang, terdapat beberapa kelompok orang yang berada di dalam 

stasiun penyiaran televisi karena adanya kebutuhan bersifat incidental 

(sewaktu-waktu) terakit dengan jenis pekerjaaan yang dilakukannya. 

Contohnya adalah pegawai pemadam kebakaran, petugas catering 

(delivery food), petugas medis, serta petugas listrik dan air (building 

maintenance dan pihak luar). 

 

1.14. MACAM PRODUKSI MENURUT TEMPAT 
PEMBUATAN 

Berdasarkan tempat pembuatannya, proses produksi dapat di bagi menjadi 3 
kelompok, yaitu: 

 Produksi di dalam ruangan studio 
Proses produksi sepenuhnya dilakukan didalam studio. Salah satu acara 

yang identik dengan produksi studio adalah siaran berita. Keuntunagn dari 

sistem ini adalah produser dapat sepenuhnya mengontrol proses produksi 

terlebih karena proses ini biasanya hanya mencakup ruang shooting yang 

tidak terlalu besar, tidak terganggu faktor-faktor eksternal seperti 

kebisingan dari cuaca yang buruk, serta biaya produksi yang relatif murah 

karena semua komponen telah tersedia dan dapat dimanfaatkan seefektif 

dan seefisien mungkin. 

 Produksi di luar studio 
Proses produksi luar studio tadinya berkisar pada tayangan berdurasi 

pendek seperti liputan langsung dari lokasi kejadian. Umumnya yang 

terlibat pada proses produksi ini terbatas pada kameramen, reporter dan 
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seprang petugas teknis. Perkembangan terakhir telah membuat beberapa 

perubahan dalam konsepsi produksi luar studio. Proses produksi ini kini 

tidak lagi identik dengan liputan berdurasi pendek dan bentuk acara 

sederhana. Dengan persiapan yang matang, produksi luar studio kini 

bahkan lebih menjanjikan beberapa kelebihan, seperti adanya spontanitas 

dan terekamnya situasi yang sesungguhnya untuk ditayangkan, sehingga 

pemirsa dapat lebih memahami situasi yang disampaikan. 

Sebuah pertunjukan musik yang disiarkan secara langsung dari sebuah 

panggung terbuka adalah salah satu contoh proses produksi luar studio 

yang mampu mengakomodir berlangsungnya berbagai aktivitas dalam 

jangka waktu yang panjang, walaupun dengan beberapa elemen yang tidak 

dapat dipredisikan (cuaca dan reaksi penonton), tampilan acara dan 

tayangan tetap harus dijaga kualitasnya. 

 Produksi gabungan 
Produksi gabungan adalah proses produksi yang memberikan karakter luar 

dan dalam studio dalam satu karya. Umumnya, proses produksi di luar 

studio akan diproses lebih jauh (seperti diberi animasi, sound effect, atau 

dipresentasikan dari dalam studio). 

 

1.15. ALUR KEGIATAN 
Sebagaimana telah diuraikan di atas, 

proses produksi meliputi empat 

tahapan. Proses  produksi tersebut 

berlaku untuk proses produksi indoor 

studio dan offair. Sementara bila 

proses produksi dilakukan di studio 

alam dan merupakan siaran 

lansung,akan digunakan vasilitas OB 

Van yang merupakan keberadaan 

yang dilengkapi perlengkapan 

semacam studio.  
Gambar II.3.  Alur video dan audio dalam sebuah stasiun 
televisi 
Sumber: Millerson, Gerrald. Effective TV Production 
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OB Van memilkii alat pemancar yang dapat memencarkan hasil rekaman ke stasiun 

televisi. Dengan cara demikian. Prosesnya akan langsung memasuki tahap post 

producting  yang berupa pengelohan singkat dan langsung disiarkan saat itu juga.  

 
Untuk tahap production di studio biasanya melibatkan beberapa ruang penunjang 

lain seperti ruang sub control, ruang master control, ruang VTR dan telecine. 

Didalam studio, pengambilan adegan dilakukan (dapat berupa studio indoor 

maupun outdoor). Proses kontrolnya akan dilakukan dari ruang sub control yang 

berhubungan dengan ruang telecine dan VTR. Setelah mengalami tahap control 

awal, baha sairan akan diberikan keruang master control. Di ruang ini dilakukan 

penyesuaian terakhir terhadap metri kemudian dikirim ke ruang pemancar untuk 

disiarklan. 

 

1.16. PELAKSANAAN KEGIATAN PENYIARAN TELEVISI 
 
Dalam melaksanakan produksi siaran televisi, pelaksana kegiatan mempunyai 

peranan yang sangat penting. Kerjasama yang baik antara personel yang ada 

dalam sisitem ini sangat diperlukan agar tercapainya produksi siaran yang 

diinginkan.Pelaksanaan produksi siaran televisi mempunyai kelompok kerja 

produksi. Keelompok kerja produksi merupakan satuan kerja yang akan 

menangani kerja produksi secara bersama-sama sampai produksi dinyatakan siap 

untuk disiarkan. 

 
Kelompok kerja dalam siaran televisi dapat dogolongkan menjadi: 

 Satuan Kerja Produksi/Siaran 
Secara umum petugas dari satuan kerja ini adalah: 

¬ Kepala Siaran 

¬ Perencana Siaran 

¬ Pengarah Acara 

¬ Penulis Naskah 

¬ Pembaca Berita 

¬ Pewawancara 
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¬ Penyiar Kesinambungan 
 Satuan Kerja Fasilitas Umum 

Tugas utama satuan kerja ini adalah membantu menyediakan segala 

fasilitas produksi agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar, 

anggota satuan kerja ini antara lain: 

¬ Perencana Setting Dekorasi 

¬ Perekayasa grafik 

¬ Penata busana dan rias 

¬ Propertyman 
 Satuan Kerja Operator Teknik 

Tugas dari satuan ini adalah menyiapkan segala peralatan yang diperlukan 

datuan kerja ini terdiri dari: 

¬ Technical Director 

¬ Penata Lampu/cahaya 

¬ Kamerawan 

¬ Penata Suara 

¬ Vision Mixer (switser) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar II.4. Kamera Elektronik  
Sumber: www.tvfr.com 

 
 Satuan Kerja Teknisi 

Satuan Kerja Teknisi adalah mereka yang tidak terlibat dalam pelaksanaan 

produksi. Satuan tersebut menanganani masalah: 

 Pemeliharaan dan perbaikan alat 

 Instansi dan Telekomunikasi 

 Telecine 
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 Video Tape Recorder (VTR) 

 Pemancar 

 

1.17. RUANG-RUANG PRODUKSI SIARAN 
 
2.17.1. STUDIO TELEVISI 

Studio televisi merupakan ruang utama produksi penyiaran. Studio televisi adalah 

tempat yang digunakan dalam kegiatan pembuatan acara siaran. Dengan demikian 

studio dapat berupa ruangan tertutup ataupun ruangan terbuka. Dalam produsi 

penyiaran, studio merupakan ruangan yang paling penting karena distudio inilah 

hampir sebagian besar proses produksi penyiaran berlangsung. 

 
Studio televisi yang ada pada stasiun televisi dibuat dalam ukuran yang berbeda, 

sesuai dengan fungsi dari studio tersebut. Berdasarkan jenisnya, studio televisi 

dibedakan dalam empat jenis, yaitu: 

 Studio Penonton, yaitu studio dengan tempat duduk penonton yang 

permanen. 

 Studio Serbaguna, yaitu studio yang bisa digunakan untuk berbagai 

jenis acara. 

 Studio Liputan Berita dan wawancara, yaitu studio untuk liputan 

pembacaan berita dan wawancara. 

 Studio untuk pengisian suara (dubbing suites) 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar II.5. Studio Liputan Berita 
Sumber: 
www.broadcaststudiocenter.com 



40 

 

 
Gambar II.6. Studio Talk Show 
Sumber:  w 
ww.broadcaststudiocenter.com  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar II.7. Studio Penonton 
Sumber:w 
ww.broadcaststudiocenter.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II.8. Studio untuk 
wawancara 
Sumber: www.investor.co.id 
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PERSYARATAN AKUSTIK STUDIO TELEVISI 

Persyaratan akustik ruang studio berkaitan dengan cara pengendalian bising 

dan getaran yang timbul akibat aktivitas pada studio tersebut. 

Sumber bising yang timbul dalam sebuah studio dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu 

bising interior dan bising dari luar (eksterior). Bising interior berasal dari 

manusia dan peralatan yang ada dalam studio. Sedangkan bising eksterior 

berasal dari luar studio seperti lalulintas kendaraan ataupun aktivitas lain yang 

terjadi luar studio. Kriteria bising (noice criteria) yang direkomendasikan 

untuk ruang studio televisi adalah 20-25 dB dan waktu dengung 

(Reverberation Time) 0.8 detik. Berikut ini adalah hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam perencanaan ruang studio televisi berkaitan dengan 

persyaratan akustik, antara lain: 

 

 Bentuk dan ukuran studio  

Bentuk dan ukuran studio televisi ditentukan berdasarkan fungsi dan 

kegunaan serta peralatan dan perabotan yang ada. 

 
Gambar II. 9. Bentuk Studio Penonton Televisi 
Sumber: Doelle Eng. M. Arch, Leslie L,  1986. Akustik Lingkungan, Erlangga: Jakarta. 
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 Pencegahan cacat akustik 

Studio siaran televisi harus bebas dari cacat akustik seperti gema, 
dengung, pemantulan yang berkepanjangan (long delayet), gaung,  
pemusatan bunyi, distorsi bunyi, resonansi bunyi, bayangan bunyi. 
Gema 

Gema (echo), adalah pengulangan bunyi asli yang jelas. Gema merupakan 

cacat akustik ruang yang paling berat, dapat diamati bila bunyi oleh suatu 

permukaan batas dalam jumlah yang cukup dan tertunda cukup lama untuk 

dapat diterima sebagai bunyi yang berbeda dari bunyi yang merambat 

langsung dari sumber ke pendengar. 

Gema terjadi bila selang minimum sebesar 1/25 secon (uintuk 

pembicaraan) sampai 1/10 secon (untuk musik) terjadi antara penerimaan 

bunyi langsung dan bunyi pantul yang berasal dari sumber yang sama. 

 
Untuk mengatasi gema adalah dengan penggunaan bahan penyerap bunyi 

pada bagian yang memantul bunyi, bahan penyerap bunyi yang digunakan 

haruslah merata pada semua frekuensi audio agar tetap terjaga kejelasan 

bunyi. 
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GambarII.10 Cacat Bunyi 
Sumber: Doelle Eng. M. 
Arch, Leslie L,  1986. 
Akustik Lingkungan, 
Erlangga: Jakarta. 
 
Dengung 

Pentingnya pengendalian dengung dalam rancangan akustik studio telah 

mengharuskan masuknya besaran standar yang relevan, yaitu waktu 

dengung (RT). Pengendalian waktu dengung (RT) merupakan langkah 

yang penting dalam perancangan akustik suara studio, tetapi kurang 

penting pada analisis bentuk ruang dan distribusi pemantulan energi bunyi 

yang baik.  

 
Dalam perancangan akustik suatu auditorium, sekali RT optimum dalam 

jangkauan frekuensi tengah dipilih dan hubungan RT terhadap frekuensi 

dibawah 500 Hz ditetapkan, maka selanjutnya pengendalian dengung 

dilakukan dengan menetapkan jumlah penyerapan ruang total yang harus 

diberikan oleh lapisan-lapisan akustik, penghuni, isi ruang, dan lain lain.  

 

Pemantulan yang Berkepanjangan (long delayed) 

Pemantulan yang berkepanjangan adalah cacat yang sejenis dengan gema, 

tetapi penundaan waktu yang antara penerimaan bunyi langsung dan bunyi 

pantul agak lebih singkat. 

 

Gaung 
Gaung terdiri dari gema-gema kecil yang berurutan dengan cepat dan 

dapat dicatat serta diamati bila ledakan bunyi singkat, seperti tepukan 

tangan atau tembakan, dilakukan diantara permukaan-permukaan pemantul 
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bunti yang sejajar, walaupun kedua pasangan dinding lain yang 

berhadapan tidak sejajar, menyerap atau merupakan permukaan-

permukaan difus. 

 
Gema pemantulan bunyi yang berkepanjangan dan gaung dapat dicegah 

dengan memasang bahan penyerap bunyi pada permukaan pemantul yang 

menyerap cacat ini. 

 

 
 

 
 

Dinding belakang dengan 

bahan penyerap bunyi 

meniadakan gema  

 
 
 
 

 
 

 Dinding belakang bergerigi menyebabkan difusi 

bunyi  

 
Dinding belakang yang 
dimiringkan menghasilkan 
pemantulan yang 
menguntungkan 

 
 
 
 

 
 
 
Gambar II.11. Pemantulan 
bunyi   
Sumber: Doelle Eng. M. Arch, Leslie L,  1986. Akustik Lingkungan, Erlangga: Jakarta. 
 

Dinding belakang pemantul menyebabkan gema             
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Untuk ruang studio dengan tempat duduk penonton, pada dinding 

belakang dibuat difus atau dimiringkan agar menghasilkan pemantulan 

dengan waktu tunda yang singkat sangat menguntungkan. 

 
Pemusatan Bunyi 

Pemusatan bunyi yang dinyatakan sebagai titik panas (hot spots) 

disebabkan pemantulan bunyi pada permukaan-permukaan cekung, 

intensitas bunyi dititik panas sangat tinggi dan selalu terjadi dengan 

kerugian pada daerah dengar lain atau titik mati (dead spots), dimana 

kondisi mendengar adalah buruk . adanya titik panas dan mati 

menyebabkan distribusi energi bunyi tak merata pada ruang studio. 

Eliminasi gejala ini dengan meniadakan atau melapisi dengan bahan 

penyerap bunyi yang efisien, dinding-dinding cekung yang besar dan tak 

terputus terutama dengan jari-jari kelengkungan besar. 

 

Distorsi Bunyi 

Distorsi bunyi adalah perubahan kualitas bunyi yang tidak dikehendaki 

dan terjadi karena ketidakseimbangan atau penyerapan bunyi yang sangat 

banyak oleh permukaan batas pada frekuensi yang berbeda-beda. Hal ini 

dapat dihindari bila lapisan-lapisan akustik yang digunakan mempunyai 

karakteristik penyerapan yang seimbang pada seluruh jangkauan frekuensi 

audio. 

 
Resonansi Ruang 

Resonansi ruang disebut kolorasi, terjadi bila bunyi tertentu dalam pita 

frekuensi yang sempit mempunyai kecenderungan berbunyi lebih keras 

dibandingkan dengan frekuensi-frekuensi lain. Cacat ini lebih rawan dalam 

ruang studio yang kecil. Eliminasinya penting, terutama dalam ruangan 

studio rekaman, dimana ditangkap oleh mikrofon. 
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Bayangan Bunyi 

Gejala ini diamati dibawah balkon yang menjorok terlalu jauh kedalam 

ruang udara (melebihi dua kali tinggi) suatu studio dengan tempat duduk 

penonton seperti auditorium. 

 
 Bahan dan Konstruksi Penyerap Bunyi 

Ketika suara menumbuk permukaan suatu bahan, maka bunyi akan 

dipantulkan atau diserap. Pada proses penyerapan akan terjadi perubahan 

energi bunyi menjadi energi lain namun kecepatan perambatan bunyi tak 

dipengarusi penyerapan. Besarnya bunyi yang diserap tergantung pada 

karakter dan jenis bahan penyerapan yang digunakan. Untuk 

mengendalikan bunyi dalam ruang yang bising, bahan dan konstruksi 

penyerapan bunyi dapat dikategorikan menjadi: 

¬ Bahan penyerap berpori 

¬ Penyerap panel atau penyerap selaput, dan 

¬ Resonator rongga (helmholtz) 

 

Tiap bahan akustik kelompok ini dan kombinasi bahan tersebut dapat 

dipasang pada dinding ruang atau digantung sebagai penyerapan ruangan. 

Cara pemasangan bahan akustik sangat berpengaruh pada penyerapan 

bunyi. 

 
GambarII.12. Tes akustik pada tembok kering 
Sumber: Doelle Eng. M. Arch, Leslie L,  1986. Akustik Lingkungan, Erlangga: 

Jakarta. 
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 Bentuk Panggung Studio 

Bentuk panggung ada tiga macam yaitu: Prosenium, panggung terbuka dan 

panggung arena. 

Prosenium 

 

 

 

 
 

 
Gambar II.13. Panggung Prosenium  
Sumber: Doelle Eng. M. Arch, Leslie L,  1986. 
Akustik Lingkungan, Erlangga: Jakarta. 

Karena penonton melihat dari satu sisi saja, maka akan sulit untuk 

menempatkan banyak penonton dekat dengan panggung. Kekerasan suara 

sukar didapat tanpa penguat pembicaraan, dalam usaha menempatkan 

penonton yang banyak dan tidak terlalu jauh dari panggung bisa 

direncanakan balkon. Lantai paling bawah biasanya tidak cukup untuk 

dimiringkan sehingga mengakibatkan kondisi akustik yang tidak baik. 

Panggung Terbuka 

Daerah pentas utama menghadap 

penonton dan dikelilingi penonton 

pada beberapa sisi. Sudut pandang 

yang terlalu miring bisa mengurangi 

fokus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II.14. Panggung Terbuka  
Sumber: Doelle Eng. M. Arch, Leslie L,  
1986. Akustik Lingkungan, Erlangga: Jakarta. 
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Panggung Arena 

Bentuk ini menghilangkan pemisah 

antara pemain dengan audience. 

Biaya untuk panggung ini rendah 

dengan dekorasi yang minimal. 
 
 
 
 
 
Gambar II.15. Panggung Arena 
Sumber: Doelle Eng. M. Arch, Leslie L,  
1986. Akustik Lingkungan, Erlangga: Jakarta. 

 

 

 Pencahayaan 

Dalam merencanakan sebuah studio direncanakan lighting grid yang 

digunakan untuk meletakkan dan megatur sistem pencahayaan ruang 

studio. 

Sistem pencahayaan dalam ruang studio dibutuhkan secara 

teknis/fungsional dan secara artistik/estetika. 

 
Kamera televisi  dapat berfungsi dengan keterbatasan kekontrasan (tonal 

contrast), karena itu agar bisa menghasilkan gambar yang baik, sebaiknya 

dilakukan pengontrolan pencahayaan dengan secermat mungkin. 

Penataan pencahayaan sangat membantu penciptaan pandangan khayalan 

tiga dimensi dalam arti mampu memperjelas adanya jarak, ruang, 

kepadatan dan unsur-unsur bentuk dari objek. Hal ini dapatmembangun 

suasana, mood dan style. Demikian pula dapat memberikan dorongan atau 

menirukan suasana lingkungan tertentu.  

 

Dasar Penyinaran 

Ada tiga dasar penyinaran dalam produksi televisi dan dari ketiga ini 

membuat karakter serta tujuan yang berbeda. Ketiga jenis ini adalah: 

¬ Key Light 
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Merupakan sinar utama yang ditujukan pada subjek dan akibat dari 

penyinaran ini menimbulkan bayangan. Penempatan key light pada 

sudut 30º – 45º diatas objek. Sinar yang digunakan pada key light 

merupakan seberkas sinar dari hard light dan bila dikehendaki adanya 

efek dramatik, maka penyinaran terfokus keobjeknya.  

¬ Fill in Light 

Sinar ini digunakan untuk mengurangi atau bahkan untuk 

menghilangkan bayangan yang diakibatkan oleh penyinaran key light. 

Pemasangannya terletak 30º disebelah view line dan posisinya 

berlawanan dengan key light. 

¬ Back Light 

Pemasangan back light pada sisi lain dari key light atau dipasang 

dibelakang tepat ditengah-tengah dan membentuk nose line, 

penyinaran ini akan membentuk garis tepi dan bentuk subjek sehingga 

memisahkan dari latar belakang dekorasinya. 

 

Tata Cahaya Pendukung 

Tata cahaya pendukung merupakan teknik penerangan tambahan yang 

bertujuan untuk menyempurnakan tiga dasar teknik penyinaran dan untuk 

mendapatkan efek tertentu. 

¬ High key light, sejenis penyinaran suatu sence yang menghasilkan 

gambar dengan gradasi tertentu, terutama abu-abu hingga putih.  

¬ Low key light, merupakan jenis penyinaran untuk suatu sence yang 

menghasilkan gambar gradasi terutama abu-abu terang hingga putih 

hanya kelihatan pada daerah terbatas. 

¬ Base Light, adalah penyinaran yang menyebar, rata dan hampir tidak 

menghasilkan bayangan, cukup untuk menghasilkan gambar televisi, 

tetapi agar menghasilkan gambar yang artistik masih perlu ditambah 

beberapa penyinaran lainnya. 
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¬ Cross light, penyinaran yang sama kuat kearah suatu subjek dari dua 

arah yang mempunyai sudut penyinaran yang sama terhadap sumbu 

optis kamera pada bidang horizontal. 

 

 

 

 
 

 
Gambar II.16. Sistem 
Pencahayaan pada studio televisi 
Sumber: 
www.broadcaststudiocenter.com  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar.17. Pencahayaan pada 
studio TRANS TV 
Sumber. Hasil Survey 

 

Jenis Lampu 

Ada beberapa jenis lampu yang dipergunakan di studio televisi, antara 

lain: 

¬ Soft light, yaitu menghasilkan difusi sederhana, bayangan iluminasi 

bisa didapatkan dari lampu flourescent. 

¬ Hard light, penerangan langsung yang bisa menghasilkan efek 

bayanganan. 
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Gambar.II.18. Soft Light  jenis lampu terbuka 
Sumber. Darwanto, S.S, Produksi Acara Televisi, 1994 

 
Gambar.II.19. Soft Light  jenis pantulan dari dalam 
Sumber. Darwanto, S.S, Produksi Acara Televisi, 1994 

 
Gambar.II.20.  Sumber Soft Light untuk siklorama 
Sumber. Darwanto, S.S, Produksi Acara Televisi, 1994 

 
Gambar.II.21. Berbagai jenis Bola Lampu 
Sumber. Darwanto, S.S, Produksi Acara Televisi, 1994 
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Gambar.II.22. Berbagai jenis lampu jinjing 
Sumber. Darwanto, S.S, Produksi Acara Televisi, 1994 

 
 

Gambar.II.23. Beberapa perlengkapan lampu 
Sumber. Darwanto, S.S, Produksi Acara Televisi, 1994 
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 Jenis-jenis lampu untuk studio televisi: 

 
Lighting Grid 

Dalam penataan lampu, biasanya lampu diletakkan pada penyangga atau 

digantung pada grid yang dipasang di studio. Oleh karena itu saat 

mengatur lampu baik menggunakan penyangga maupun grid, harus seteliti 

mungkin agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, lighting grid 

dipasang pada ketinggian 8 – 15 meter dari permukaan lantai studio.  
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Gambar.II.25. Alat Penyangga Lampu 
Sumber. Darwanto, S.S, Produksi Acara Televisi, 1994 
 
 

 
Gambar.II.26. Denah Penempatan Lighting Grid Studio TV 
Sumber: www.medialab.tv 

 
Gambar II.27. Lighting grid studio televisi 
Sumber: www.medialab.tv 
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2.17.2. Ruang-Ruang Pendukung Penyiaran 
 
Studio Televisi biasanya mempunyai bebrapa ruang tambahan atau ruang 

pendukung, diantaranya adalah: 

 
 MASTER CONTROL 

Merupakan ruang pusat pengatur 

elektronik dari semua peralatan di 

ruang-ruang pendukung lainnya. 

Diruangan ini terdapat CPU (Central 

Processing Unit) yang mengatur 

peralatan diruang lain. Dari ruangan 

ini juga mengatur tentang pemancaran 

siaran. 

 

 

 SUB CONTROL 

Ruangan ini merupakan ruang kontrol yang 

harus berhubungan langsung dengan studio. 

Di ruang ini pengarah acara mengatur dan 

mengawasi acara yang sedang berlangsung 

di studio. 

 

 

 
 PROGRAM CONTINUITY 

Ruangan ini dipakai untuk memantau dan 
mengatur siaran yang akan dipancarkan. 
Pada ruangan ini petugas mengatur 
penyimpanan urutan acara yang telah 
direncanakan, mengatur mutu gambar dan 
suara serta melihat bagaimana siaran yang 
dipancarkan diterima.  
 

Gbr. II. 28. Ruang Master Control stasiun televisi 
Sumber: Hasil survey                               

Gbr. II. 29. Ruang Sub Control stasiun televisi 
Sumber: Hasil survey                               
 

Gbr. II. 30. Ruang Program Continuity stasiun televisi 
Sumber: Hasil survey                               
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 VIDEO TAPE RECORDER (VTR) 

Merupakan ruang untuk memutar 

siaran yang telah direkam 

sebelumnya dan akan disiarkan 

kepada pemirsa. Juga sebagai 

tempat penyuntingan gambar yang 

akan disiarkan. 
 
 

Gbr. II. 31. Ruang VTR stasiun televisi 
Sumber: Hasil survey 

 

 AUDIO TAPE RECORDER (ATR) 

Sebagai tempat perekaman suara 

acara televisi, yang terdiri dari 

ruang studio perekaman suara, 

pengendali rekam suara dan 

pencampuran suara. 

 
 

Gambar II. 32. Ruang ATR stasiun televisi 
Sumber: Hasil survey 
 

 RUANG PENYUNTINGAN (EDITTING) PASCA PRODUKSI 

Merupakan ruang untuk memproses paket acara yang telah selesai diproduksi 

(selesai pengambilan gambar). Di runag ini dapat dilakukan penyuntingan 

gambar, pengisian narasi dan ilustrasi, efek suara dan juga pengisian animasi 

dari bagian grafis komputer. 

 

 

 

 

 
Gbr. II. 33. Ruang Editting Stasiun 
Televisi 
Sumber: Hasil survry 
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 RUANG PERBAIKAN PERALATAN STUDIO (MAINTENANCE 

ROOM) 

Merupakan ruangan yang dipergunakan untuk merawat dan memperbaiki 

peralatan studio tidak termasuk perlengkapan interior (dekorasi)  

 
 RUANG PRODUKSI ACARA LUAR 

Terdiri dari hanggar OB Van yang 

berfungsi sebagai sub control untuk 

produksi siaran luar. 

 

 

 
 

 
GambarII.34. OB Van 
Sumber: Hasil survry 

 

 RUANG TRANSMISI 

Terdiri dari ruang pemancar yang bebas debu, ruang control 

microwave, ruang perbaikan alat dan ruang elektronik. 

 

 
 
 

 
 
GambarII.35. TV Tramsmiter 
Sumber: www. colorado.edu 

 

 RUANG PENGELOLA (OFFICE) 

Persyaratanya sama dengan ruang 

perkantoran lain. Pengelola terdiri dari 

administrasi, marketing, dan lain 

sebagainya. 
 

Gambar II.36. Ruang Kantor TRANS TV 
Sumber: Hasil survry 
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1.18. STUDI BANDING 
 
2.18.1. STASIUN TRANS TV 

 
PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) merupakan perusahaan yang 

dimiliki oleh PT. Para Inti Investindo yang merupakan kelompok usaha di bawah 

bendera Para Group yang dibangun dengan modal investasi sebesar Rp 600 

milyar. Dana sebesar ini berasal dari Para sebesar Rp 300 milyar dan Rp 300 

milyar sisanya berupa dana pinjaman komersial dari Bank Mandiri. Trans TV 

memperoleh izin siaran nasional dari pemerintah pada bulan Oktober 1998 setelah 

lulus uji kelayakan yang dilakukan tim antar departemen 

 
Logo Trans TV berbentuk Berlian, yang 

menandakan keindahan dan keabadian. 

Kilauannya mereflesikan kehidupan dan 

adat istiadat dari berbagai pelosok daerah di 

Indonesia sebagai simbol pantulan 

kehidupan serta budaya masyarakat 

Indonesia. 
 

Gbr. II.37. Logo TRANS TV 
Sumber: www.transtv.com 

Visi dan Misi Trans Tv 

VISI  

Menjadi televisi terbaik di Indonesia maupun ASEAN, 

memberikan hasil usaha yang positif bagi stakeholders, 

menyampaikan program-program berkualitas, berperilaku 

berdasarkan nilai-nilai moral budaya kerja yang dapat diterima 

oleh stakeholders serta mitra kerja, dan memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan kesejahteraan serta kecerdasan masyarakat.

MISI 

Wadah gagasan dan aspirasi masyarakat untuk mencerdaskan 

serta mensejahterakan bangsa, memperkuat persatuan dan 

menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. 

 Tabel II.1. Visi dan Misi Trans TV 
Sumber: Hasil Survey 
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Lokasi 

TRANS TV berada di tengah kota Jakarta yaitu pada jalan Kapten Pierre 

Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan yang berdiri di atas tanah seluas ± 2 

Ha.  

 

 

 

 

 
 
Gambar II.38.  Situasi Jl. Pierre 
Tendean, Jakarta Selatan 
Sumber : Hasil Survey  

 
Massa dan Bentuk Bangunan 

Stasiun TRANS TV dirancang sebagai bangunan dengan massa tunggal 

(single building), dengan tujuan untuk  kemudahan dalam aksesibilitas 

yang terjadi dalam sirkulasinya, baik di dalam maupun di luar bangunan. 

Selain itu pembagian pemanfaatan tiap lantai bangunannya lebih 

ditekankan pada hubungan antar ruang.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar II.39.  Bangunan 
Utama TRANS TV 
Sumber : Survey 
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LANTAI FUNGSI
1  Lobby 

 Ruang untuk memproduksi program-program drama dan non 
drama.  

 Terdapat 3 buah studio (studio 1, 2, 3) studio satu dengan luas 
900 m2 (265 tempat duduk penonton).  

 Kantor cabang pembantu Bank Mega  
 Kafe Zanzibar yang menjadi pusat pertemuan artis, tokoh 

masyarakat, tokoh periklanan. 
2  Ruang Kontrol utama (jantung operasi penyiaran TRANS TV) 

dibangun dengan teknologi digital penuh, ruang kontrol utama ini 
mampu beroperasi nyaris tanpa pita (tape-less operation). 

3  Divisi pemberitaan
 Studio 4 & 5  untuk diputan berita  dengan teknoogi virtual-set 

yaitu teknlogi pendukung yang digunakan oleh divisi  
pemberitaan untuk menunjang siaran berita. 

4  Ruang pertemuan besar (Preview Room)
 Perpustakaan 
 Bioskop mini  

5  Marketing 
 Keuangan 
 R. Rapat kecil 

6  R. Produksi
 R. Program 

7  R. Team Kreatif
8  R. Team Kreatif
9  R. Pimpinan & Administrasi

Tabel. II. 2. Penggunaan ruang pada tiap lantai di TRANS TV 
Sumber: Hasil Survey 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II.40.  Bagian depan 
gedung TRANS TV 
Sumber : Hasil Survey  
 

Bangunan Stasiun Televisi TRANS TV merupakan bangunan stasiun 

televisi swasta yang dirancang dengan gaya arsitektur neo klasik yang 

terdiri dari sembilan lantai. dengan ditanam kabel-kabel (termasuk kabel 

serat optic) sepanjang 1300 meter guna mendukung sistem siaran yang 

digunakan oleh TRANS TV. 
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Sasaran Pemirsa & Program 

Trans TV membidik segmen kelas menengah atas, atau yang dikenal 

dalam istilah pemasaran, sebagai kelompok A, B, dan C dengan target: 

¬ Target tahun I : 60% program asing, 40% program lokal    

(50% dari   program lokal maupun produksi sendiri) 

¬ Target tahun II : 45%  program asing, 55% program lokal 

¬ Target tahun III : 30%  program asing, 70% program lokal 

 

PROGRAM ACARA (%) 
→ Musik dan olah raga 
→ Drama dan film 
→ Berita dan informasi 
→ Niaga (Iklan) 
→ Kuis 
→ Pendidikan dan agama 

10 
30 
25 
10 
10 
15 

 

 

 
Pelaksana Kegiatan  
 

Dalam pelaksanaan produksi siaran di TRANS TV, pelaksana kegiatan 

mempunyai peran yang sangat penting. Kerjasama yang baik antar 

personal yang ada dalam sistim ini sangat diperlukan agar tercapainya 

produksi siaran yang diinginkan. 

Pelaksanaan produksi siaran televisi mempunyai kelompok kerja 

produksi. Kelompok kerja produksi merupakan satuan kerja yang akan 

menangani kerja produksi secara bersama-sama, sampai produksi 

dinyatakan siap untuk disiarkan. Kelompok kerja dalam stasiun TRANS 

TV dapat digolongkan menjadi: 

¬ Kelompok kerja pengelola, meliputi kegiatan yang bersifat 

administratif. 

¬ Kelompok kegiatan siaran, meliputi kegiatan program penyiaran 

dan segala sesuatu yang terkait dengan program acara. 

Tabel II.3. Program Acara TRANS TV 
Sumber: Hasil Survey 
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¬ Kelompok kegiatan teknik dan studio, terdiri dari bagian teknik 

studio, teknik prasarana, dan bagian transmisi/pemancar. 

¬ Kelompok kegiatan penunjang dan servis, meliputi pekerjaan yang 

bersifat menunjang dan melayani kegiatan pengelola maupun 

pengunjung. 

 
 
Struktur Organisasi Trans Tv 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram II. 3. Struktur Organisasi TRANS TV 
Sumber: Hasil Survey 

BOARD OF COMMISIONER 

PRESIDENT DIRECTOR 
Ishadi SK 

COMMITTEE 
Program Committee 
Human Capital Committee 
Procurement & Special Project Committe 

CORPORATE UNITS 
Corporate Legal 
Compliance & Internal Auditing 
Business Development 
Public Relations

 
News Division 

Sales & Marketing 
Division 

 
Production Division 

Human Capital 
Management & 

IT Division 

Finance Resource 
Management 

Division 

Program Operation 
Division 

Production Services 
& Technical Service 

Division 

Program 
Develpoment Division 

General Services 
Division 

News and Public  
Relations Director 

Riza Primadi 

Finance & Human 
Resources Director 

Dudi Hendrakusuma 

Operational Director 
Wishnutama 

Program & Marketing 
Director 

Ishadi SK 
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JENIS RUANG DI TRANS TV 

Ruang bangunan TRANS TV secara garis besar dapat di bagi menjadi 

beberapa kelompok ruang seperti bangunan pengelola, marketing, litbang, 

operasional dan studio. 

KELOMPOK RUANG RUANG 

Pengelola 

¬ Ruang direktur 
¬ Ruang wakil direktur 
¬ Ruang sekretaris 
¬ Ruang staf (administrasi, 

kepegawaian dan perlengkapan) 
¬ Ruang rapat 
¬ Ruang arsip 
¬ Ruang informasi 
¬ Ruang tamu 
¬ Lavatory 

Marketing 

¬ Ruang manager marketing 
¬ Reuang asisten manager 
¬ Ruang sekretaris 
¬ Ruang kepala divisi 
¬ Ruang staf ( promosi, penjualan) 
¬ Ruang rapat 
¬ Ruang tamu 
¬ Ruang arsip 

Litbang 

¬ Ruang manager litbang 
¬ Reuang asisten manager 
¬ Ruang sekretaris 
¬ Ruang kepala divisi 
¬ Ruang staf ( penelitian, 

pengembangan) 
¬ Ruang rapat 
¬ Ruang tamu 
¬ Ruang arsip 
¬ Lavatory 

Operasional 

¬ Ruang manager 
¬ Ruang asisten manager 
¬ Ruang sekretaris 
¬ Ruang kepala divisi 
¬ Ruang staf ( tek. Penyiaran, 

tek.pemberitaan, tek. Studio) 
¬ Ruang master control 
¬ Ruang VTR 
¬ Ruang telecine 
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¬ Ruang transmisi 
¬ Ruang Lab foto 
¬ Ruang recording 
¬ Ruang processing film 
¬ Ruang program director 
¬ Ruang editing 
¬ Ruang perpustakaan film dan 

studio 

Studio 1 (L ± 900 m²) daya 
tampung 265 Penonton 

¬ Ruang sub control 
¬ Ruang kamera store 
¬ Ruang lighting store 
¬ Ruang sound system 
¬ Ruang rias 
¬ Ruang tunggu artis 
¬ Ruang latihan 
¬ Lavatory 

Studio 2 & 3 (luas @ ±250 
m²) 

¬ Ruang sub control 
¬ Ruang kamera store 
¬ Ruang lighting store 
¬ Ruang sound system 

Studio 4 & 5 (luas ±200 m²)

¬ Ruang sub control 
¬ Ruang kamera store 
¬ Ruang lighting store 
¬ Ruang sound system 

Servis 

¬ Kantin 
¬ Musholla 
¬ Perpustakaan 
¬ Bioskop mini 

Property set 

¬ Ruang dekor dan penataan 
dekorasi 

¬ Ruang bahan dan peralatan 
¬ Ruang barang jadi 

Utilitas 

¬ Ruang chiller 
¬ Ruang genset 
¬ Ruang panel PLN 
¬ Ruang operator 

Keamanan ¬ Pos jaga 
 

 

 

 

 

Tabel II.4. Jenis ruang pada TRANS TV 
Sumber: Hasil Survey 
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2.18.2. STASIUN TVRI JAWA TENGAH 
 
Stasiun TVRI merupakan stasiun televisi pertama di wilayah Jawa Tengah. Sejak 

berdirinya stasiun TVRI Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei 1996 mengalami 

sedikit perkembangan dibanding dengan stasiun televisi swasta. Keterbatasan 

sumber daya manusia dan dana membuat perkembangan yang lambat. Pada awal 

berdirinya stasiun tersebut bertujuan non profit dan melayani kebutuhan informasi 

masyarakat Jawa Tengah. Seiring dengan perkembangan waktu, TVRI sekarang 

sudah mulai beralih kearah komersial, terutama untuk membiayai produksi siaran 

karena subsidi dari pemerintah terbatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar II.41. Bangunan 
Utama TVRI 
Sumber : Hasil Survey  

Misi  

 Memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat. 

 Meningkatkan pendapatan iklan. 

 

Lokasi 

 

 

 
 
 
 

Gambar II.42. Lokasi TVRI Jawa 
Tengah 
Sumber : Hasil Survey  
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Stasiun Televisi TVRI di Pucang gading, Batursari  Mranggen Semarang 

yang berdiri di atas bukit Pucang gading. Pemilihan lokasi TVRI di 

Pucang Gading dengan pertimbangan : 

 Luas lahan cukup untuk pembangunan gedung studio TVRI 

(penyiaran) beserta gedung-gedung penunjang sarana dan pra-sarana. 

 Pencapaian cukup mudah dari pusat kota. 

 Daerah/tempat yang tinggi atau daerah perbukitan yang bebas dari 

halangan untuk menembakkan/mengarahkan antenna pemancar (Tx) 

microwave kearah Bukit Gombel dimana lokasi antena pemancar 

TVRI berada. 

 

Massa dan Bentuk Bangunan 

Bangunan TVRI adalah bangunan bermassa banyak. Sejak awal bangunan 

direncanakan dan ditata menurut kaidah Arsitektur. Bangunan yang bentuk 

studio utama ‘Piramida Berlian’ ditempatkan di atas bukit dengan konsep 

aksentuasi (penonjolan) sesuai dengan fungsinya sebagai studio pemancar 

dan bertujuan menampilkan kesan monumental/kemegahan pada bangunan 

yang khas sekaligus sebagai ‘landmark’ bagi kawasan sekitarnya. 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar II.43. Bangunan 
bermassa banyak dengan 
konsep aksentuasi 
Sumber : Hasil Survey  

 

Struktur atap studio berlian menggunakan beton bertulang konvensional, 

sedangkan dinding studio menggunakan struktur kedap suara berupa 

pasangan batu bata dobel dengan rongga udara diantaranya, untuk bagian 
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dalam masih dilapis bahan penyerap suara. Untuk lantai menggunakan 

lantai beton dilapis vynil. 

 
Saat ini TVRI Jawa Tengah mempunyai satu studio utama berukuran lebar 

14,4 m, panjang 21,6 m dan tinggi 17 m, dengan Reverberation Time 0,8 

detik dan Noise Criteria 25 dBA. Dan studio berita berukuran 7,6 x 7,6 m 

dengan tinggi 12 m, dengan Reverberation Time 0,5 detik dan Noise 

Criteria 25 dBA. 

 
Komposisi massa bangunan terbagi menjadi bangunan admistrasi, studio, 

workshop, gedung latihan, genset. Sedangkan yang belum dibangun ialah 

studio auditorium dan studio utama dua.  

 

Sasaran Pemirsa & Program Acara 
Untuk stasiun regional sasaran pemirsanya adalah masyarakat yang ada di 

Propinsi Jawa Tengah dimana stasiun TVRI tersebut berada dan tidak 

menutup kemungkinan masyarakat yang ada di propinsi yang berada di 

sekitarnya. 

PROGRAM ACARA (%) 

¬ Musik dan olah raga 
¬ Drama dan film 
¬ Berita dan informasi 
¬ Niaga (Iklan) 
¬ Kuis 
¬ Pendidikan dan agama 

20 
15 
35 
5 
5 
20 

 
 
 
Pelaksana Kegiatan 

Sesuai dengan fungsi sebagai sarana kegiatan produksi siaran maupun 

kegiatan transmisi/pemancar, maka ada beberapa aktivitas yang terjadi, 

yaitu : 

 Kelompok kegiatan administrasi 

Tabel II.5. Program Acara TVRI Jawa Tengah 
Sumber: Hasil Survey 
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Meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif, seperti kegiatan 

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. 

 Kelompok kegiatan siaran 

Meliputi kegiatan-kegiatan penyusunan program siaran dan segala 

sesuatu yang terkait dengan program acara TVRI Jawa Tengah. 

 Kelompok kegaiatan teknik dan studio 

Kelompok kegiatan ini terdiri dari bagian teknik studio, teknik 

prasarana dan bagian transmisi/pemancar.  

¬ Teknik studio mempunyai lingkup aktivitas operasional studio, 

operasional aparatus, operasional siaran luar dan pemeliharaan alat.  

¬ Teknik prasarana memilki tanggung jawab terhadap peralatan 

gedung dan jaringan utilitas pendukung.  

¬ Bagian transmisi/pemancar memiliki lingkup pemancaran siaran ke 

seluruh jangkauan. 

 Kelompok kegiatan penujang dan servis 

Meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat menunjang dan melayani 

semua kegiatan yang ada. 

 

Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi pada Stasiun TVRI Semarang adalah terdiri dari: 

 Kepala Stasiun TVRI 

Membawahi 5 seksi dan 1 bagian tata usaha 

 Ka. Sub Bagian Tata Usaha 

Membawahi 5 Kepala Urusan 

 Tiap-tiap Kepala Seksi membawahi sub-seksi 

 

Jumlah pengelola yang ada pada TVRI Semarang, yaitu: 

¬ Kepala Stasiun TVRI 1 orang 

¬ Sub Bagian Tata Usaha 

¬ Ka. Seksi 5 orang 
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¬ Ka. Sub seksi 25 orang 

¬ Staff dan lain-lain 145 orang 

 

Secara diagramatis struktur organisasi TVRI Jawa Tengah dapat dilihat 

pada diagram dibawah ini: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error! 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram II.2. Struktur Organisasi TVRI Jawa Tengah 
Sumber: Hasil survey 

 

Jenis Ruang dan Peralatan 
Peralatan yang dimiliki oleh TVRI adalah : 

¬ Studio Production 

¬ ENG Production System  

¬ Electronic Field Production 

¬ Preview Facilities 

¬ Peralatan Penyiaran 

DIREKTUR 

SEKSI 
TRANSMISI 

SEKSI  
PRASARANA 

SEKSI TEKNIK 
STUDIO 

SEKSI 
PEMBERITAAN

SEKSI SIARAN SUB. BAG. TATA 
USAHA 

SB. SEK. OPE R. 
STUDIO

SB. SEK 
SIARAN O.R 

SB. SEK 
REPORTASE 

SB. SEK BERITA 

S. SEK SUK  
CAD 

S. SEK. PRAS 
MENARA 

SB. SEK OP. 
PEMANC. ST

SB. SEK. OP. 
APARATUS 

SB. SEK PEM. 
PERB ALAT 

SB.SEK. OB. 
VAN LUAR 

SB. SEK. AMD 
BERITA 

SB. SEK SIARAN 
O.R 

SB. SEK PROD. 
BERITA&DOK 

SB. SEK. AMD. 
TEK. STUDIO 

SB. SEK 
REPORTASE 

SB. SEK BERITA 

S. SEK. PENYU 
ACARA 

SUB. SEK FAS. 
SIARAN 

SUB. SEK 
MUSIK 

SUB. SEK. BUD. 
DRAMA 

SUB. PEND 
AGAMA&OR 

URUSAN  
PEMBUKUAN 

URUSAN 
PELAPORAN 

URUSAN 
PERLENGKAPAN 

URUSAN 
KEUANGAN 

URUSAN  
KEPEGAWAIAN 
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Untuk saat ini peralatan tersebut dianggap telah memadai secara 

professional kaitannya dengan program siaran yang ada. Sedangkan 

macam ruang yang ada dikelompokkan menjadi empat, yaitu :  

1.Gedung administrasi 

2.Gedung studio 

3.Ruang-ruang penunjang 

4.Gedung latihan luar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.II. 44. Gedung administrasi 
Sumber : Hasil Survey  

Gambar II. 46 Gedung latihan luar 
Sumber: Hasil Survey 

Gambar II. 45. Ruang studio TVRI Jawa 
Tengah 
Sumber: Hasil Survey 



71 

 

Kelompok ruang dan jenis ruangan yang ada pada TVRI Jawa Tengah, 

adalah sebagai berikut: 

 

KELOMPOK 

RUANG 
RUANG 

LUAS 

(M²) 

ADMINISTRASI 

Ruang Utama 

1. Ruang kepala stasiun 

2. Ruang Sekretaris 

3. Ruang tunggu Kepsta 

4. Kepala sub bagian tata usaha 

5. Ka. Ur. Pelaporan staf 

6. Ka. Ur. Keuangan 

7. Staf keuangan dan kasir 

8. Ka. Ur. Pembukuan 

9. Staf pembukuan 

10. Ka. Ur. Kepegawaian 

11. Staf kepegawaian 

12. Ka. Ur. Perlengkapan 

13. Staf perlengkapan 

14. Ka. Si. Prasarana 

15. Ka. Subsi. Prasarana 

16. Ka. Subsi. AC 

17. Ka. Subsi pemeliharaan gedung 

18. Bagian rumah tangga 

19. Ruang rapat 

20. Ruang tangga 

21. Resepsionis 

 

34,50 

6,90 

10,35 

16,40 

32,78 

16,40 

32,78 

16,40 

32,78 

16,40 

37,52 

16,40 

16,40 

16,40 

16,40 

16,40 

16,40 

16,40 

49,16 

32,78 

6,00 
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Ruang Penunjang 

1. Gudang Umum 

2. Ruang panel 

3. ruang operator 

4. Dapur 

5. Lavatory 

6. Tangga 

7. Hall 

8. Selasar 

 

16,40 

7,00 

4,29 

4,29 

20,00 

16,40 

25,00 

406,60 

 

GEDUNG STUDIO 

UTAMA 

Ruang Teknik 

1. Studio utama 

2. Announce Booth 

3. Program continuity 

4. Sub control 

5. Master control 

6. VTR 

7. Pasca produksi 

8. ITF dimmer 

9. Gudang Kamera 

10. Sound lock 

11. Pemancar/Tx 

12. Dekorasi 

13. Property 

14. Gedung Video Tape 

15. Gudang suku cadang 

16. pemeliharaan dan perbaikan alat 

17. Main panel 

18. UPS 

19. AHU studio 

20. AHU R. teknik 

 

311,04 

51,84 

51,84 

51,84 

47,52 

47,52 

47,52 

17,28 

17,28 

13,68 

17,28 

97,20 

51,84 

35,64 

23,76 

47,52 

38,88 

19,44 

43,20 

64,80 
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21. Make up wanita 

22. Make up pria 

23. Latihan 

24. Garasi OB Van 

25. Staf OB Van 

26. Staf sie pemancar 

27. Kasi pemancar 

28. Cameramen 

29. Staf teknik studio 

30. Kasi teknik studio 

31. Kasi pemberitaan siaran 

32. Staf siaran Bapora 

33. Staf siaran drama 

34. Staf siaran musik 

35. Ka. Sub. Sie. Pemberitaan 

36. Staf pemberitaan 

37. Peralatan pemberitaan 

38. Penyiar 

39. Dubbing/Editing 

40. Rapat 

41. VIP 

42. Resepsionis 

23,04 

13,68 

51,84 

77,76 

17,28 

34,56 

17,28 

 

51,84 

17,28 

17,28 

17,28 

17,28 

17,28 

32,40 

49,68 

17,28 

12,96 

17,28 

25,92 

30,60 

13,32 

PENUNJANG 

 

1. Entrance Hall 

2. Gudang 

3. Lavatory 

4. Selasar 

5. Tangga Utama 

6. Tangga darurat 

7. Teras 

8. Pantry 

 

50,40 

12,96 

105,84 

497,80 

34,56 

12,96 

41,04 

5,40 
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GEDUNG 

LATIHAN LUAR 

1. Latihan 

2. Persiapan 

3. Lavatory 

4. Hall 

324,00 

12,96 

12,96 

12,96 

RUMAH DINAS 

 

1. Tamu 

2. Keluarga 

3. Tidur 

4. Lavatory 

5. Dapur 

6. Teras 

7. Garasi 

 

15,00 

30,00 

36,00 

6,00 

15,00 

9,00 

30,00 

GARDU JAGA 

 

Ruang jaga 

 

90,75 

 

Tabel. II. 6.  Jenis ruang pada TVRI Semarang 
Sumber:  Hasil survey  
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1.19. STUDI KOMPARASI 
 
Dari studi banding yang telah dilakukan yaitu pada stasiun televisi TRANS TV 
dan TVRI Jawa Tengah, maka dapat dilakukan studi komparasi yang meliputi: 
bentuk dan massa bangunan, sasaran pemirsa, program acara, dan jenis ruang. 

 
STUDI 

KOMPARASI TRANS TV TVRI JAWA TENGAH 

 
LOKASI 

 

 Pusat Kota (Jl. Pierre Tendean 
Jakarta Selatan) 

Pinggir kota (Pucang Gading, 
Kec. Mranggen Semarang)  

KONSEP 
DESIGN, 
BENTUK, DAN 
MASSA 
BANGUNAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Konsep Arsitektur Neo Klasik 
 Bangunan bermassa Tunggal 

(Single Building) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Konsep Arsitektur Tropis 
 Bentuk “Piramida Berlian” 
 Bangunan bermassa banyak 

SASARAN 
PEMIRSA 

 Nasional (Seluruh Indonesia)
 Masyarakat menengah keatas 

Masyarakat Jawa Tengah 
 Segala golongan 

SISTIM 
TRANSMISI 

 Teresterial gelombang UHV Teresterial gelombang VHF 

PROGRAM 
ACARA 

 

PROGRAM ACARA (%) 
→ Musik dan olah raga 
→ Drama dan film 
→ Berita dan informasi 
→ Niaga (Iklan) 
→ Kuis 
→ Pendidikan dan agama 

10 
30 
25 
10 
10 
15 

 

PROGRAM ACARA (%) 
→ Musik dan olah raga 
→ Drama dan film 
→ Berita dan informasi 
→ Niaga (Iklan) 
→ Kuis 
→ Pendidikan dan agama 

20 
15 
35 
5 
5 
20 

JENIS RUANG  
→ R. Pengelola (adm, keu & 

kepeg) 
→ R. Marketing 
→ R. Litbang 
→ R. Operasional 
→ Studio Penonton (± 900 M²) 1 

bh 
→ Studio Sedang (± 250 M²) 2 

bh 
→ Studio Kecil (± 200 M²) 2 bh 
→ Property Set 
→ Utilitas 
→ Service 

→ R. Pengelola 
→ R. Operasional 
→ Studio Utama (± 300 M²) 
→ Studio Kecil (± 60 M²) 
→ Gd. Latihan Luar 
→ Rumah Dinas 
→ Utilitas 
→ Service 

 
 
 

Tabel. II. 7.  Studi Komparasi TRANS TV & TVRI Jawa Tengah 
Sumber: Pemikiran 
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Studi komparasi terhadap kapasitas ruang: 
 

JENIS RUANG TRANS 
TV 

TVRI 
Jawa 

Tengah 
Lobby 
Hall 30 20 
Resepsionist 2 - 
Satpam 4 3 
Ruang tunggu tamu 15 8 
R. VIP 20 - 
Manajemen dan administrasi
Administrasi/keuangan 50 3 
Kepegawaian 18 5 
Perlengkapan 87 4 
Divisi marketing
Penerbitan 9 2 
Penjualan 32 3 
Promosi 14 3 
Operasional 
Bagian studio 25 4 
Bagian dekorasi 39 5 
Bagian apparatus 20 4 
Bag. Graf.komp 8 5 
Transmisi 19 5 
OB Van 9 4 
Programming 
Bagian olah siaran 28 3 
Perencana program 15 4 
Prod.siaran 130 3 
Pend,agm, bud 10 5 
Musik dan olahraga 20 3 
Drama/film 20 3 
Kuis 12  
Perencana berita 35 5 
Produksi acara 35 5 
Liputan 20 6 
Olah liputan 30 4 
Penelitian dan pengembangan
Penelitian 7 - 
Pengembangan 9 - 

 
 
Tabel. II. 8.  Studi Komparasi terhadap kapasitas ruang 
Sumber: Pemikiran 
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BAB III 

PERMASALAHAN STASIUN TELEVISI LOKAL 

SEBAGAILANDMARK KOTA 
 

3.1. PENGERTIAN LANDMARK 
 
Menurut The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth 

Edition, Copyright © 2000 by Houghton Mifflin Company. Bahwa yang dimaksud 

dengan landmark adalah: 

land•mark    
n.  
1. A prominent identifying feature of a landscape. 
2. A fixed marker, such as a concrete block, that indicates a boundary line.  
3. An event marking an important stage of development or a turning point in history.  
4. A building or site with historical significance, especially one marked for preservation 

by a municipal or national government.  
 
adj.  

Having great import or significance: a landmark court ruling.  
 
tr.v. land•marked, land•mark•ing, land•marks  

To accord the status of a landmark to; declare to be a landmark 
 
Menurut Merriam-Webster's Dictionary of Law, © 1996 Merriam-Webster, Inc. 

landmark adalah: 

land•mark 
noun 
1. an object (as a stone or tree) that marks a boundary of land 
2. an event or development that marks a turning point or stage <a landmark decision> 
3. a structure (as a building) of unusual historical or aesthetic interest; especially : one 

that is officially designated and set aside for preservation  
 
Sedangkan menurut WordNet ® 2.0, © 2003 Princeton University, yang dimaksud 

dengan landmark adalah: 

landmark 
n 1: the position of a prominent or well-known object in a particular landscape; "the 
church steeple provided a convenient landmark" 2: an event marking a unique or 
important historical change of course or one on which important developments depend; 
"the agreement was a watershed in the history of both nations" [syn: turning point, 
watershed] 3: a mark showing the boundary of a piece of land 4: an anatomical structure 
used as a point of origin in locating other anatomical structures (as in surgery) or as 
point from which measurements can be taken. 
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Cyrill M harris (1975) menyebutkan bahwa landmark adalah: 
1). Bangunan struktur, 2). Tempat yang memiliki kekhususan atau kekhasan atau 
aesthetic interest, 3). Nilai-nilai tertentu sebagai bagian dari suatu pengembangan, 
pelestarian, warisan, 4). Karakteristik kultur dari suatu kota, wilayah atau negara dan 5). 
Sebuah monumen yang merupakan obyek yang tetap, atau petuntuk, simbol yang 
digunakan untuk menandai suatu lokasi atau batas suatu kawasan atau wilayah 

Dari beberapa pengertian-pengertian tentang landmark diatas, dapat disimpulkan 

bahawa landmark adalah: 

 Suatu benda yang menyolok mata diatas daratan sebagai simbol yang 

menunjukkan lokasi, orientasi dari lokasi. 

 Suatu bangunan yang tidak selalu bernilai sejarah tetapi selalu memiliki 

aesthetic interest yang layak dipreservasikan. 

 Benda-benda yang membantu menunjukkan suatu tempat. 

Sedangkan dilihat dari wujud fisiknya, bentuk suatu landmark meliputi: tugu, 

monumen, mercu suar, bangunan berarsitektur khas, pohon, halaman luas yang 

memiliki kekhasan arsitektural, menara, patung, bukit dan prasasti. 

 

3.2. PENCIPTAAN LANDMARK KOTA 
 
Landmark sebagai elemen informasi dan secara fisik berfungsi sebagai orientasi, 

tidak lepas dari unsur-unsur perancangan urban yang membentuk wujud fisik kota.  

Kevin Lynch menyimpulkan bahwa citra suatu kota terbentuk oleh lima elemen 

kunci yaitu path (lintasan), edges (tepian), node (simpul/pertemuan keramaian), 

district (kawasan) dan landmark (tengaran). 

Landmark tidak dapat dibuat, tetapi 

bentuk karya arsitktur, tata ruang yang 

secara wajar dan alamiah dianggap oleh 

warga kota menjadi ciri-ciri kota atau 

lingkungannya, dapat dianggap sebagai 

landmark. Keberhasilan dari elemen-

elemen pembentuk landmark tersebut 

tidak bisa lepas dari konteks yang 

mendukungnya. 

 Gambar III.1.  Taj Mahal, India 
Sumber: www.GreatBuilding.com 
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Anthony J Catanese dan James C 

Snyder   (1979) menyebutkan bahwa 

untuk menjadikan sebuah bangunan 

sebagai suatu landmark, bangunan itu 

haruslah menjadi dan memiliki bentuk 

yang istimewa dan terletak di lokasi 

yang istimewa pula. 

 
Suatu landmark terbentuk selama 

berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-

ratus tahun sehingga landmark juga 

berfungsi sebagai pengdongeng cerita 

suatu tempat, yang mana dalam hal ini 

landmark mempunyai arti bagi sejarah 

suatu tempat. Selain itu landmark juga 

berfungsi sebgai tanda penghargaan 

masa depan suatu tempat.  

 
 

Bila ditinjau dari terciptnya, landmark suatu kota tercipa oleh masyarakat kota 

yang bersangkutan sebagai pencipta calon landmark, dan masyrakat diluar kota 

(baik dalam maupun luar negeri) yang bersangkutan sebagai penyimpul landmark 

dari calon landmark. Kini yang menjadi pertanyaan adalah apakah suatu landmark 

juga merupakan identitas suatu kota? 

Identitas kota erat kaitannya dengan perkembangan kota. Dalam arsitektur, kata 

lain dari identitas kota adalah jati diri kota. Suatu kota pasti mengalami 

perkembangan, perkembangan ini terjadi karena adanya pengembangan yang 

direncanakan ataupun perkembangan yang terjadi secara spontan. Dalam 

perkembangan suatu kota bisa terjadi: 

• Ada yang berubah dan ada yang tetap; 
• Seluruhnya berubah; dan 
• Seluruhnya tetap. 

Gambar III.2.  Menara Mesiniaga, Subang Jaya 
Malasya 
Sumber: ArchNet 
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Segala sesuatu yang mengalami perubahan setelah terjadi perkembangan adalah 

bukan merupakan identitas atau jatidiri kota. Edangkan segala sesuatu yang tidak 

mengalami perubahan setelah terjadi perkembangan adalah merupakan identitas 

atau jati diri kota. Oleh karenanya, landmark tidak sama dengan identitas kota. 

 

3.3. PEMBENTUKAN EKSPRESI BANGUNAN SEBAGAI 
LANDMARK KOTA  

 
Dalam bidang arsitektur, dikenal dengan moda 

atau cara berkomunikasi dalam arsitektur, cara 

berkomunikasi ini yang lazim dikenal adalah 

melalui bentuk. Bentuk dan tatanan masa 

bangunan (building form and massing) 

merupakan bagian dari elemen perencanaan 

tidak hanya menyangkut aspek-aspek bentuk 

fisik karena setting (rona) spesifik yang 

meliputi ketinggian, pemunduran (setback), 

penutupan (coverage), namun juga menyangkut 

penampilan dan konvigurasi bangunan, yaitu: 

warna, material, facade, skala, dan gaya 

(Sirvani, 1985:14).  

 

3.4. FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN EKSPRESI PADA  
BANGUNAN SEBAGAI LANDMARK 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. 

3.4.1. LOKASI 
Lokasi merupakan faktor penentu dari sebuah arsitektur  sebagai landmark kota. 
Bilamana dala satu wilayah sudah terdapat suatu landmark maka untuk 
memunculkan suatu landmark baru keberadaannya belum tentu diterima oleh 
masyarakat sebagai suatu landmark. 

Gambar III.3.  Tianjin TV tower, China 
Sumber: : www.travelchinaguide.com 
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Lokasi dalam hal ini mencakup: site, lingkungan dan lanskap. Secara ringkas 

ketiga hal tersebut bermakna: tempat atau lahan: lingkungan sekitar, dan struktur 

visiual tempat dimana bangunan tersebut berdiri. Site berkaitan dengan lahannya; 

lingkungan berkaitan dengan situasi lingkungan sekitar dimana bangunan itu 

berdiri; dan lanskap berkaitan dengan struktur visiualnya. 

3.4.2. RUANG 
Faktor ruang yang dimaksud dalam hal ini adalah ruang luar. Ruang yang 

berkaitan dengan pembentukan landmark kota adalah: jarak, skala dan hirarki. 

Jarak 

Jarak yang tercipta antara satu manusia dengan manusia yang lain, atau 

manusia dengan benda, akan mempunyai nilai tersendiri. Faktor jarak akan 

perpengaruh dalam menghadirkan ekspresi pada sebuah bangunan sebagai 

landmark kota. 

Skala 

Skala bertitik tolak bagaimana kita memandang besarnya unsur sebuah 

bangunan atau ruang secara relatif terhadap bentuk-bentuk lainnya. Skala 

adalah kualitas yang dimiliki ruang dalam dan ruang luar. 

 
Diagram III. 1. Skala Ruang 
Sumber: White, Edward T. Tata Atur: pengantar merancang arsitektur, ITB, Bandung, 
1986 



82 

 

Menurut T. White skala ruang dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan 

yaitu: intimate (akrab), normal (wajar), monumental (megah), dan shock 

(mencekam). 

 
Diagram III. 2. Penggolongan skala ruang 
Sumber: White, Edward T. Tata Atur: pengantar merancang arsitektur, ITB, Bandung, 
1986 
Intimate (akrab), skala 

akrab dimaksudkan untuk 

menciptakan suasana yang 

nyaman dan akrab. 

 

 
 

Gambar III.4. Skala Ruang Intimate 
Sumber: White, Edward T. Tata Atur: pengantar 
merancang arsitektur, ITB, Bandung, 1986 
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Normal (wajar), terjadi 

karena penyesusian yang 

“wajar” antara ukuran 

ruang dan kegiatan di 

dal;amnya, berdasarkan 

kenyamanan jasmani dan 

rohani. 
Gambar III.5. Skala Ruang Normal 
Sumber: White, Edward T. Tata Atur: pengantar 
merancang arsitektur, ITB, Bandung, 1986 

 

Monumental (megah), 

skala megah ditimbulkan 

olah ukuran ruang yang 

berlebih  bagi kegiatan 

didalamnya, untuk 

menyatakan “keagungan” 

atau kemegahan. 
Gambar III.6. Skala Ruang Munumental 
Sumber: White, Edward T. Tata Atur: pengantar 
merancang arsitektur, ITB, Bandung, 1986 

 

Shock (mencekam), pada 

skala mencekam, manusia 

sulit merasakan pertalian 

dirinya dengan ruang. 

Umumnya skala ini terjadi 

dalam alam, bukan buatan 

manusia. 

 

 
 
Gambar III.7  Skala Ruang Shock 
Sumber: White, Edward T. Tata Atur: pengantar 
merancang arsitektur, ITB, Bandung, 1986 
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Hirarki 

Hirarki adalah penekanan suatu hal penting atau menyolok dari suatu 

bentuk atau ruang menurut besarnya (ukuran), potongan atau penempatan 

secara relatif terhadap bentuk-bentuk dan ruang-ruang lain dari suatu 

organisasi. 

 

Sebuah bentuk atau ruang yang ditegaskan sebagai sesuatu yang paling 

penting atau menonjol terhadap suatu organisasi, harus dibuat tampak 

unik. Hal ini dapat dicapaii dengan memberi: 

¬ Ukuran yang luar biasa; 

¬ Wujud yang unik; dan 

¬ Lokasi yang strategis pada suatu bentuk. 

 

Bentuk atau runag yang memiliki keutamaan hirarki dibuat bermakna dan 

menonjol dengan mengecualikannya dari norma yang ada, suatu anomali 

didalam pola yang telah diatur. Hirarki suatu bangunan dapat dilihat dari 

ukurannya, potongan bentuknya, dan penempatannya. 

 

 

Dari ukurannya 

Suatu bentuk atau ruang mungkin 

akan menguasai suatu komposisi 

arsitektur dengan membuatnya 

sangat berbeda dalam ukuran 

dibandingkan dengan unsur-unsur 

lainnya didalam komposisi yang ada. 

Pada umumnya keadaan dominasi ini 

ditampakkan dengan ukuran 

unsurnya yang menyimpang. 
Gambar III. 8. Hirarki dilihat dari ukurannya 
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Sumber: Ching. FDK. Arsitektur: 
Bentuk, Ruang & Susunanya, Erlangga, 
Jakarta, 1986 
 

Dari Potongan Bentuknya 

Bentuk dan ruang dapat dibuat 

tampak dominan dan menjadi 

penting engan membedakan bentuk 

wujudnya secara jelas dari unsur-

unsur lain didalam komposisinya. 

 

 
Gambar III. 9. Hirarki dilihat dari potongan 
bentuknya 
Sumber: Ching. FDK. Arsitektur: Bentuk, Ruang 
& Susunanya, Erlangga, Jakarta, 1986 

 

 

Dari Penempatannya 

Bentuk dan ruang mungkin dapat 

ditempatkan secara strategis agar 

perhatian tertuju pada obyek 

bangunan sebagai unsur-unsur yang 

paling penting di dalam suatu 

komposisi. 

 
 
Gambar III. 10. Hirarki dilihat dari 
penempatannya 
Sumber: Ching. FDK. Arsitektur: Bentuk, Ruang 
& Susunanya, Erlangga, Jakarta, 1986 

 

Lokasi-lokasi yang penting secara hirarkis untuk suatu bentuk atau ruang 

meliputi: 

¬ Akhiran pada suatu organisasi linier atau sumbu. 

¬ Pusat dari suatu organisasi simetris. 
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¬ Fokus dari organisasi terpusat atau radial. 

¬ Terletak diatas, dibawah atau di dalam suatu bagian depan suatu 

komposisi. 

 
Gambar III. 11. Pemandangan kota Florence yang menunjukan dominasi Kathedral 
Sumber: Ching. FDK. Arsitektur: Bentuk, Ruang & Susunanya, Erlangga, Jakarta, 1986 
 

3.4.3. ORGANISASI ELEMEN 
 
Desain adalah suatu proses yang mengarah pada kretivitas ungkapan visiual. 

Keberhasilan proses ini sangat ditentukan oleh pengorganisasian elemen visiual, 

yaitu: unity (kesatuan), balance (keseimbangan), rhythm (irama), dan proportion 

(proosi). 

 
Unity (kesatuan) 

Unity kesatuan unsur-unsur disain, agar tercapainya karakter yang mewarnai 

dan mendominasi komposisi, baik dalam pemilihan corak garis, bentuk, warna 

maupun tekstur. 

 
Balance (keseimbangan)  

Keseimbangan adalah suatu nilai yang ada pada setiap obyek yang daya tarik 

visualnya di kedua sisi pusat keseimbangan atau pusat daya tarik adalah 
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seimbang. Pusat keseimbangan ini adalah titik istirahat mata, titik 

pemberhentian mata, yang menghilangkan keresahan dan kekacauan. 

Keseimbangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu keseimbangan simetris atau 

formal dan keseimbangan asimetris atau informal. 

 
Rhythm (irama) 

Irama adalah pengulangan secara sistematis dari unsu-unsur yang mempunyai 

hubungan yang dikenal. Dalam arsitektur yang dimaksud dengan pengulangan 

ialah pengulangan unsur-unsur dalam perancangan bangunan, seperti bentuk 

garis-garis lurus, lengkung, bentuk masif, perbedaan warna, kolom-kolom. 

Volume interior, massa dan garis, jarak unsur-unsur yang sama atau mirip. 

Irama dipakai untuk mengilangkan kesan yang sama dan menjemukan. 

 
Proportion (Proposi) 

Proporsi ialah ukuran perbandingan yang dianggap ideal, antara penunjang 

dengan lebar dari sebuah bentuk, benda atau sosok manusia. Analogi yang 

paling mudah digunakan adalah proporsi ideal perbandingan ukuran tubuh 

manusia. 

 

3.4.4. EFEK VISUAL 
 

Untuk dapat memberi efek 

psikologis pada suatu 

arsitektur, maka diperlukan 

suatu ekspresi visual yang 

mampu memberikan dukungan 

atau meningkatkan efek yang 

dikehendaki. Faktor-faktor 

yang mampu meningkatkan 

efek visual adalah: light-dark 

(gelap-terang) dan colour 

(warna). 

Gambar III.12.  Efek Pencahayaan Pada sebuah 
Bangunan 
Sumber: Greatbuilding.com 
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3.5. STUDI KASUS  
 
3.5.1. ORIENTAL PEARL TV TOWER 
 
Menara TV Oriental Pearl terletak di 

Taman Pudong, daerah pengembangan 

Lujiauzi di tepi sungai Huangpu. 

Menara ini merupakan bangunan 

tertinggi di kota tersebut, puncak dari 

menara ini melebihi gedung Jinmao. 

Desain menara ini menggabungkan 

sebelas bagian dan 3 kolom raksasa. 

Dalam menara ini ada 6 elevator dengan 

kecepatan tinggi yang terletak di dalam 

kolom yang dapat membawa 

pengunjung keatas plat form dengan 

pemandangan kota yang indah. Salah 

satu aspek yang mengesankan dari 

bangunan ini adalah pencahayaan. 

Sistim komputer dipakai untuk 

mengatur pencahayaan sesuai dengan 

kondisi cuaca. Hingga saat ini banyak 

orang-orang Cina masih menganggap 

maenara tersebut sebagai landmark kota 

Shanghai yang fantastik. 

 

Bangunan Menara TV Oriental Pearl ini 

dikelilingi oleh jembatan Yangpu di 

sebelah Utara dan jembatan Nampu di 

sebelah selatan yang mengambarkan 

“dua naga kembar yang bermain 

mutiara”. Bangunan ini memiliki 

Gambar III.13. Menara TV Oriental Pearl 
Sumber: www.travelchinaguide.com 
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ketinggian hingga 468 meter yang 

merupakan menata TV tertinggi ketiga 

di dunia. 
 
 

 
Gambar III.14. Konsep ultra 
modern pada menara TV 
Oriental Pearl 
Sumber: 
www.warriortours.com 

 
Struktur menara ini didukung oleh 3 

tiang penyangga miring yang lebarnya 7 

meter dengan dikelilingi 11 bidang baja 

yang menjulang vertikal melalui pusat 

menara yaitu 3 buah kolom yang 

lebarnya 9 meter. Ada tiga bidang luas 

di atas sebagai modul space. 

 

Sangat menakjubkan konsep ultra 

modern menara ini dengan memadukan 

konsep kuno seperti bola-bola mutiara 

dengan teknologi abad 21, serta 

fasilitas-fasilitas komersial, rekreasi, 

pendidikan dan konferensi. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Gambar III.15. Sistim 
Pencahayaan pada menara TV 
Oriental Pearl 
Sumber: 
www.travelchinaguide.com 
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Oriental Pearl Tower  
No. 2, Lane 504, Lujiazui Road, Pudong, 
Shanghai, China  

Height  
Spire/ antenna  468m/ 1,535.5ft 
Height of Primary 
Observatory  90m/ 295ft  

Height of Secondary 
Observatory  263m/ 863ft  

Height of Highest 
Observatory  342m/ 1,122ft  

Height of Restaurant  267m/ 876ft  
 

Tower data  

Total weight of Tower  120,000 tonnes 
(metric)  

Gross ground floor area 
of building  54,000m?  

Net useable area of 
building  20,000m?  

Maximum design wind 
speed  600 km/h  

Antenna data  
Total length of antenna  118m/387ft  

Weight of antenna  450 tonnes 
(metric)  

Number of broadcasting 
facilities  19  
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Construction  
Start  1991  
End  1995  
Cost  US$100 million  
Date of 
Inauguration  1 May 1995  

Architecture  
Style  Postmodern  
Materials  Concrete, steel  

Companies  

Architect  
Shanghai Modern 
Architectural Design Co. 
Ltd.  

Developer  Shanghai Oriental Group 
Co. Ltd.  

 
 
 
 
 
3.5.2. BERLINER FERNSEHTURM TV TOWER 
 
Sejarah menara TV Berlin secara 

langsung dihubungkan dengan sejarah 

pecahnya Jerman menjadi dua bagian. 

Pembangunan bangunan menara ini 

pada mulanya bertujuan sebagai simbol 

arsitektural dan simbol politik Jerman. 

 

Pada Tahun 1969 pemimpin SED, 

Walter Ulbricht memutuskan untuk 

tidak membangun menara di 

Müggelbergen tetapi di Alerxanderplatz. 

Pembanguan menara ini memakan 

waktu 53 bulan. Pada tanggal 3 Oktober 

1969 Bangunan menara TV ini mulai 

Tabel III. 1. Data Bangunan Oriental Pearl Tower 
Sumber: www.travelchinaguide.com 

Gambar III.16. Menara TV Berlin 
Sumber: www.berlinerfernsehturm.de 
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beroperasi dengan teknologi standar. 

Saat ini mengunjungi menara TV Berlin 

menjadi lebih menyenangkan, setiap 

tahunnya sekitar 1.000.000 oarang 

mengunjungi menara ini dan menikmati 

pemandangan yang indah dari atas 

menara. 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar III.17. Menara TV 
Berlin sebagai simbol arsitektural 
dan simbol politik Jerman. 
Sumber: 
www.berlinerfernsehturm.de 
 

Pada lantai bawah pengunjung dapat 

menikmati elevator yang akan 

membawa mereka ke dek observasi 

dengan kecepatan 6m/detik. Kapasitas 

dari elevator ini maksimum 15 orang.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar III.18. Dek observasi 
pada Menara TV Berlin 
Sumber: 
www.berlinerfernsehturm.de 
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Dari awal direncanakan tidak ada metode spesial yang digunakan untuk 

membangun menara TV ini. Konstruksi balok penopang memegang peranan 

penting. Pengerjaan dari balok penopang ini sedikit lebih cepat dari pada 

terowongan dari beton. Ketika beton kering, bagian atasnya ditekan  pada balok 

penopang dengan menggunakan pemukul silinder. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar III.17. Proses 
pembangunan menara TV Berlin 
Sumber: 
www.berlinerfernsehturm.de 

 

DATA MENARA TV BERLIN 

Diameter of Tower base at ground level 32 m 

Entrance of Observation Deck 6,25 m 

2 Elevators to transport the visitors 

1 Elevator to transport technical 

equipment 

 

Stairway (made of steel) 986 Steps 

2 Evacuation slides 
188m & 

191m 

Observation Deck 203,78 m 

Telecafé 207,53 m 

Top of the Tower 368,03 m 

Height of concrete shaft 250 m 
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Weight of concrete shaft 26.000 t 

Height of ball 212 m 

Weight of ball 4.800 t 

Height of aerial carrier 118 m 

Weight of aerial carrier 245 t 

Tabel III.2. Data Bangunan Menara TV Berlin 
Sumber: www.berlinerfernsehturm.de 

 

3.5.3. TIANJIN TV TOWER  
 

Suatu hal yang menjadi landmark 

Tianjin adalah bangunan menara 

TV. Bangunan ini berada di sekitar 

danau, dimana orang dapat 

berjalan, menghabiskan waktu dan 

memberi makan angsa dan itik. 

Puncak dari bangunan menara ini 

digunakan untuk restoran yang 

mana restoran ini dapat berputar. 

Pada puncak menara dapat melihat 

pemandangan yang meyenangkan 

dan sambutan selamat datang dari 

kota besar yang sibuk dan jalan 

kota yang penuh dan sesak. Tempat 

ini merupakan sarana rekreasi 

dimana orang tua dan anak-anak 

berjalan-jalan. 
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Gambar III.17. Menara TV 
Tianjin 
Sumber: 
www.travelchinaguide.com 
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BAB IV 

ONTEKS LOKASI 
STASIUN TELEVISI DENGAN PERMASALAHAN 

LANDMARK DI KOTA SEMARANG 
 

4.1. Tinjauan Umum Kota Semarang 
 

 
 

 

Kota Semarang, merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 

penduduk 1.351.246 jiwa (sensus penduduk tahun 2000). Dengan luas wilayah 

373.70 km2. Secara geografis, Semarang terletak antara garis 6º50’ - 7º10’ 

Lintang Selatan dan garis 109º35’ - 110º50’ Bujur Timur, dengan dibatasi oleh: 

¬ Sebelah Barat : Kabupaten Kendal 

¬ Sebelah Timur : Kabupaten Demak 

¬ Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 

¬ Sebelah Utara : Laut Jawa, dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 

Km. 

Gambar IV.1. Peta  Kota Semarang 
Sumber: www.semarang.co.id 
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Dilihat dari topografi, Semarang terdiri dari area perbukitan, dataran rendah, dan 

pantai. Dengan keadaan seperti ini, maka semarang memiliki ciri kota maritim 

sekaligus kota perbukitan. Ketinggian kota semarang terletak antara 0,75 sampai 

dengan 348,00 di atas garis pantai. Secara klimatologi Semarang terletak di daerah 

tropis, dengan suhu berkisar 27,6º C. Suhu terendah adalah 24,3º C dan suhu 

tertinggi mencapai 31,8º C. Kelembaban udara rata-rata adalah 77%, dengan 

curah hujan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 151/hari tiap tahunnya. 

 
4.1.1. TINJAUAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG KOTA 

SEMARANG 
 

Kota Semarang dibagi menjadi empat wilayah pengembangan dan sepuluh Bagian 

Wilayah Kota (BWK), masing-masing mengalami perkembangan dalam bidang 

fisik dan non fisik. Wilayah pengembangan tersebut adalah : 

 
 

 

 

Gambar.IV.2.  Bagian Wilayah Kota Semarang 
Sumber : Bappeda, Kota 
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WILAYAH PENGEMBANGAN I 

Wilayah ini meliputi kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang 

Barat, Semarang Utara, Semarang Selatan, Candisari, dan Gajah Mungkur. Ciri 

kegiatan yaitu pusat pelayanan umum berupa perkantoran, perdagangan, 

komersial, pelabuhan, industri berikat pelabuhan, perumahan. Lingkungan dengan 

kepadatan yang tinggi, konservasi bangunan dan lingkungan bersejarah. Wilayah 

ini dibagi menjadi tiga bagian wilayah kota yaitu : 

¬ Bagian Wilayah Kota I 

Meliputi kecamatan Semarang Tengah, kecamatan Semarang Timur 

dan kecamatan Semarang Selatan. Fungsi yang akan dikembangkan di 

wilayah ini adalah perkantoran, perdagangan dan jasa. 

¬ Bagian Wilayah Kota II 

Meliputi kecamatan Gajah Mungkur dan kecamatan Candisari. Fungsi 

yang akan dikembangkan adalah fungsi pendidikan dan olahraga. 

¬ Bagian Wilayah Kota III 

Meliputi kecamatan Semarang Barat dan kecamatan Semarang Utara. 

Fungsi yang akan dikembangkan adalah fungsi transportasi. 

 
WILAYAH PENGEMBANGAN II 

Meliputi wilayah Tugu, sebagian wilayah Ngaliyan dan kecamatan Genuk. 

Terdiri dari dua bagian wilayah kota, yaitu : 

¬ Bagian Wilayah Kota IV 

Meliputi wilayah Genuk yang berfungsi sebagai wilayah sub urban, 

perumahan dan akan dikembangkan menjadi wilayah industri. Fungsi 

utama wilayah ini adalah industri dan transportasi. 

¬ Bagian Wilayah Kota X 

Meliputi wilayah tugu dan sebagian weilayah kecamatan Ngaliyan, 

berfungsi sebagai wilayah sub urban. Fungsinya dikembangkan 

menjadi wilayah perindustrian, jasa kemasyarakatan, dan rekreasi 

pantai. 
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WILAYAH PENGEMBANGAN III 

Berfungsi sebagai wilayah sub urban dan akan dikembangkan menjadi 

wilayah jasa pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. 

¬ Bagian wilayah Kota V 

Meliputi wilayah Gayamsari dan kecamatan Pedurungan. Wilayah 

difungsikan sebagai wialyah campuran dan pengembangan 

pemukiman. 

¬ Bagian Wilayah Kota VI 

Meliputi wilayah tembalang. Wilayah ini difungsikan sebagai wilayah 

pendidikan dan pengembangan pemukiman. 

¬ Bagian Wilayah Kota VII 

Meliputi kawasan Banyumanik dengan fungsi sebagai kawasan khusus 

militer, rekreasi, campuran, pengembangan kota. 

 

WILAYAH PENGEMBANGAN IV 

Wilayah ini terbagi atas : 

¬ Bagian Wilayah Kota VIII 

Meliputi wilayah Gunung Pati. Berfungsi sebagai wilayah sub urban 

dan cadangan pengembangan. Kegiatan yang akan dikembangkan 

meliputi sektor pertanian seperti perkebunan, peternakan, kehutanan 

dan perikanan. 

¬ Bagian Wilayah Kota IX 

Meliputi wilayah kecamatan Mijen. Merupakan wilayah sub urban dan 

cadangan pengembangan. Untuk mengantisipasi desentralisasi 

diwilayah ini akan dikembangkan pemukiman dengan skala kota, 

perdagangan, perkantoran, industri, pusat olah raga dan sebagian 

dipertahankan sebagai wilayah pertanian. 

 

4.1.2. TINJAUAN LANDMARK DI KOTA SEMARANG 
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Semarang merupakan ibukota propinsi yang merupakan sentral dari pemerintahan 

di Jawa Tengah. Secara geografis wilayah kota Semarang terbagi menjadi 2 (dua) 

bagian, yaitu kota Semarang bawah dan atas. Kota Semarang bawah terdiri dari 

BWK I,III, IV, X dan sebagian BWK V. Sedangkan kota Semarang atas terdiri 

dari sebagian BWK V, BWK II, VI, VII, VIII, IX dan XI. 

 
Pada mulanya wilayah Kota 

Semarang bawah terbentuk pada 

masa pemerintahan Hindia Belanda 

di Indonesia. Wilayah tersebut lebih 

dikenal dengan sebutan kota lama 

Semarang, dimana kawawan tersebut 

mempunyai ciri arsitektur gaya 

eropa. Bangunan-bangunan yang ada 

pada kawasan tersebut telah 

dijadiakan sebagai landmark kota 

Semarang, diantaranya adalah 

gedung Nederlandsch-Indische 

Spoorweg Maatschappij atau lebih 

dikenal dengan sebutan “Lawang 

Sewu” dan Gereja Blenduk dengan 

ciri dua menara dan sebuah kubah 

besar. Sedangkan yang tidak berupa 

bangunan diantaranya adalah Tugu 

Muda dan taman-taman yang telah 

dijadikan oleh warga kota Semarang 

sebagai landmark. 

 

 
 
 

Gambar.IV..3.  Gedung NIS (Lawang Sewu) 
Sumber : www.semarang.go.id 

Gambar.IV.4.  Gereja Blenduk Semarang 
Sumber : www.semarang.go.id 
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4.2. STASIUN TELEVISI SEBAGAI LANDMARK KOTA 
SEMARANG. 

 
Dalam perancangan sebuah bangunan dengan ciri sebagai landmark kota, ada 

beberapa hal yang berkaitan dengan konteks lokasi, yaitu: lokasi dan lingkungan; 

elemen-elemen kawasan; dan penataan kawasan. 

 
4.2.1. LOKASI DAN LINGKUNGAN 
 

LOKASI 
Anthony J Catanese dan James C. Snyder (1979) menyebutkan bahwa 

untuk menjadikan sebuah bangunan sebagai suatu landmark, bangunan itu 

haruslah menjadi dan memiliki bentuk yang istimewa dan terletak di lokasi 

yang istimewa pula.  

 
Lokasi istimewa yang dimaksud disini adalah bahwa lokasi tersebut 

merupakan orientasi dari suatu kawasan, sehingga akan mendukung 

bangunan yang akan terwujud sebagai suatu landmark. Dalam menentukan 

lokasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah: 

 Nilai historis suatu kawasan; 

 Aksesbilitas; 

 Kesesuaian dengan tata ruang kota; 

 Luasan lahan yang dibutuhkan; dan 

 Kondisi lingkungan. 

LINGKUNGAN 

Pada umumnya bangunan stasiun televisi di Indonesia tidak menampilkan 

ekspresi yang mampu menjadikan bangunan tersebut sebagai sebuah 

simbol atau tanda, karena sebuah stasiun televisi lebih mengutamakan 

kelancaran aktivitas yang ada didalamnya, yaitu yang berkaitan dengan 

proses produksi siaran.  

 
Sebuah penampilan (ekpresi) dari sebuah bangunan dengan kesan simbolis 

akan memberikan pengaruh terhadap suatu lingkungan dimana bangunan 

tersebut berada. Lingkungan merupakan faktor penentu dalam 
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keberhasilan sebuah proyek bangunan yang dijadikan sebagai suatu 

landmark kota. Lingkungan dapat menjadi hambatan sekaligus keuntungan 

bagi sebuah bangunan.  

Beberapa faktor lingkungan yang dapat menjadi penentu dalam 

keberhasilan perencanaan sebuah bangunan landmark adalah sebagai 

berikut: 

 Kondisi Alam 

Faktor ini mencakup vegetasi, kontur tanah, aliran air, 

pemandangan (view), dan lain sebagainya 

 Keistimewaan Buatan 

Faktor ini merupakan faktor buatan manusia, seperti bangunan di 

sekitar kawasan, jalan, jembatan, taman dan lain sebagainya. 

 Sirkulasi 

Faktor ini berkaitan dengan pencapaian untuk menuju sebuah 

bangunan. 

 Tautan Kawasan 

Faktor ini memiliki sifat abstrak atau tak dapat ditangkap secara 

kasat mata, misalnya seperti nilai-nilai kawasan, sosial-budaya 

masyarakat dan histori dari kawasan tersebut. 

 

4.2.2. ELEMEN-ELEMEN KAWASAN 
 

Elemen-elemen penting yang terdapat dikota Semarang merupakan faktor 

yang berpengaruh pada perancanagnan suatu bangunan dengan ciri sebagai 

landmark kota. Pengaruh elemen-elemen kawasan terhadap desain berlaku 

timbal balik, elemen kawasan memberi pengaruh tertentu, sebaliknya 

bangunan Stasiun Televisi dengan ciri landmark menjadi pelengkap dari 

elemen-elemen tersebut.  

Elemen kawasan penting yang ada di Kota Semarang diantaranya adalah: 

 Poros barat-timur, yaitu jalur Jakarta – Suarabaya yang melelui 

kota Semarang. Dan jalur utara-selatan, yaitu jalur Semarang – 

Solo/Jogja (Joglosemar). 
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 Simbol-simbol dan bangunan-bangunan penting di Kota Semarang 

 Kawasan Kota lama dan banguan-bangunan bersejarah lainnya. 

 Struktur jalan raya dan lalu lintas. 

 Karakter masyarakat kota Semarang. 

 
4.2.3. PENATAAN RUANG DAN KAWASAN 
 

Penataan ruang dan kawasan, terutama yang menyangkut masalah tata 

ruang luar dan dalam merupakan suatu hal yang akan mempengaruhi 

dalam perancangan ruang-ruang atau pengelompokan ruang berdasar 

kesamaan sifat dan fungsi. 

 
Bangunan stasiun televisi dengan ciri landmark akan terlihat menonjol 

apabila bangunan itu mampu menjadi sesuatu yang lain dari sebuah 

kawasan. Dalam hal penataan kawasan, maka penempatan ruang harus 

diatur berdasarkan hirarki, baik itu dari penempatannya, ukurannya atau 

bentuk dari ruang itu sendiri. 

 
Berdasarkan pengertian tentang landmark, maka pembentukan landmark 

akan bisa terjadi pada: 

 Bangunan Utama 

 Bangunan Penunjang 

 Lanskap 

 Elemen-elemen aarsitektural yang sengaja ditonjolkan (seperti: 

sclupture fountain dan gateway). 

 
Bangunan atau bentukan-bentukan yang akan ditonjolkan agar lebih terkesan 

simbolis, maka harus diperlukan unsur-unsur yang mampu mendukungnya 

terutama dalam hal penataan ruang luar yang secara visual akan langsung tertuju. 
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BAB V 

PENDEKATAN 
 
Masalah yang terkait dengan disiplin ilmu arsitektur merupakan masalah utama 

dalam pembahasan Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur. Untuk arah yang lebih pasti dalam landasan penganalisaan maka 

kebutuhan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan fungsi dari stasiun 

televisi sebagai stasiun televisi lokal dan stasiu televisi sebagai landmark kota 

Semarang. 

 
5.1. PENDEKATAN KONSEP PERANCANGAN 

ARSITEKTUR 
 
Rekaan, gagasan, konsep, skenario konseptual akan membentuk suatu 

kesinambungan yang akan menjadi dasar bagi perancangan arsitektur. 

Penyelusuran konsep-konsep yang sesuai dan penerapannya dalam perancangan 

arsitektur akan membantu dalam membuat suatu karya arsitektur yang baik. Pada 

dasarnya ada lima macam konsep dalam arsitektur, yaitu: 

 Analogi (memperhatikan hal-hal lain) 

Analogi mengungkapkan perhbungan-perhubungan harfiah yang mungkin 

diantara benda-benda. 

 Metafora (memperhatikan abstraksi-abstraksi) 

Metafora menghubungkan antara hal secara abstrak dengan 

mengungkapkan pola-pola perhubungan sejajar yang mungkin. 

 Esensi (memperhatikan kebutuhan-kebutuhan diluar program) 

Esensi, mencoba menyarikan dan mengambil saripati berbagai 

permasalahan yang kompleks menjadi pernyataan-pernyataan yang 

ringkas, tepat dan tegas. 

 Konsep Pragmatis (memperhatikan syarat-syarat yang dinyatakan) 

Mencoba menyatakan berbagai permasalahan praktis yang ternyatakan 

secara eksplisit dalam program bangunan. 

 Ideal (memperhatikan nilai-nilai umum) 
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Konsep ideal mencoba menampilkan tujuan dan aspirasi tertinggi dari 

arsitek. 

5.2. PENDEKATAN KONSEP FILOSOFIS 
 
Fungsi dan progaram yang diwadahi suatu bangunan mempunyai kaitan yang erat 

dengan desain bangunan tersebut. Obyek arsitektural sendiri merupakan pelingkup 

dari sebuah fungsi atau kegiatan secara formal. Karakter yang muncul antara 

wujud arsitektur sebagai bahasa visual dengan fungsi yang diwadahi menciptakan 

harmonisasi dan komunikatif. Proses inilah yang akan mewujudkan sebuah karya 

arsitektur dengan karakter yang kuat. 

Stasiun televisi sebagai wujud landmark kota mempunyai bebrapa karakter yang 

dapat disintesiskan kedalam wujud arsitektural, baik dalam wadah penyiaran 

televisi maupun sebagai suatu landmark kota, yaitu: 

 Stasiun televiasi merupakan media penyiaran yang didalamnya terdapat 

berbagai peralatan penyiaran yang berkaitan dengan teknologi yang 

merupakan hasil dari perkembangan budaya manusia. 

 Landmark sebagai elemen informasi yang secara fisik berfungsi sebagai 

orientasi. 

 Landmark adalah simbol dari karakteristik kultur suatu wilayah atau 

lingkungan, yang dalam hal ini adalah kota Semarang sebagai tempat 

dimana bangunan ini berdiri. 

 

5.3. PENDEKATAN PEMILIHAN LOKASI 
 
Dalam melakukan pendekatan lokasi dan tapak bagi suatu bangunan stasiun 

televisi diperlukan beberapa pertimbangan-pertimbangan, diantaranya adalah: 

 Kemudahan aksesbilitas 

Pencapaian mudah dalam menunjang penerimaan dan pemantauan 

informasi oleh crew ataupun karyawan.  

 Lokasi dapat ditempatkan pada zona campuran perdagangan, jasa dan 

perkantoran dengan kepadatan sedang.  
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 Dukungan infrastruktur kota (jaringan listrik, telepon, air bersih dan 

drainase). 

 Terbebas dari ganguan suara baik untuk studio maupun pemancar yang 

berasal dari lalu lintas jalan raya, getaran kereta api dan pesawat udara. 

 Sesuai dengan sifat rambat gelombang televisi yang lurus maka diperlukan 

daerah yang terbuka dan letaknya relatif lebih tinggi dari daerah yang 

menjadi sasaran penyiaran. 

 

5.3.1. PENDEKATAN KRITERIA LOKASI 
 
Pertimbangan pemilihan lokasi tapak dapat dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria 

sebagai berikut: 

 Tata Guna Lahan 

Sesuai dengan pola peruntukan lahan dari rencana induk kota Semarang. 

 Pencapaian 

Kemudahan pencapaian terutama ditinjau dari hubungan yang lancar 

dengan daerah perdagangan, pusat kegiatan/fasilitas umum kota, sehingga 

memudahkan mobilitas kegiatan keluar dan masuk lokasi stasiun televisi. 

 Kondisi Lingkungan 

Merupakan daerah dengan gagnguan rendah, terutama menyangkut proses 

produksi (studio) dan pemancaran.  

 Utilitas Kota 

Tersedia Utilitas kota seperti air bersih, listrik, telekomunikasi dan 

drainase kota (riol). 
Kriteria Lokasi 

Kriteria 
(sesuai  

RDTRK) 
Sub kriteria Variabel

1 2 3 4

Lahan → Luasan Lahan Kurang 
memadahi tersedia Tersedia 

cukup 

Tersedia 
cukup dan 

dapat untuk 
pengembangan 

Pencapaian 

→ Kedekatan 
dengan Pusat 
Kota 

Jauh Relatif jauh Relatif Dekat Dekat 

→ Kemudahan 
mobilisasi sulit Relatif sulit Relatif mudah mudah 
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Kondisi 
lingkungan 

→ Kebisingan 
kendaraan Sangat tinggi tinggi Relatif rendah Rendah 

→ Kepadatan 
bangunan Sangat padat Padat Sedang Rendah 

→ Dekat dengan 
daerah industri Dekat Relatif dekat Relatif jauh Jauh 

→ Eksistensi thd 
stasiun 
pemancar lain 

Sangat dekat Dekat Relatif jauh Jauh 

→ Pendukung 
Orientasi 

Tidak 
mendukung 

Relatif 
mendukung Mendukung Sangat 

mendukung 

Utilitas 
kota 

→ Listrik Tidak 
tersedia 

Tersedia 
tidak 

mencukupi 

Tersedia tdk 
cukup untuk 

masa yad 

Tersedia untuk 
masa yad 

→ Telekomunikasi Tidak 
tersedia 

Tersedia 
kualitas jelek 

Tersedia, line 
kurang 

Tersedia, line 
cukup 

→ Air Bersih 
Tersedia, 

jumlah kecil, 
harus diolah 

Tersedia, 
harus diolah 

Tersedia 
cukup, tanpa 

diolah 

Tersedia tanpa 
diolah 

→ Drainase Kurang baik Baik, harus 
diolah Baik Sangat baik 

 

 

Sesuai dengan persyaratan lokasi dari perencanaan stasiun televisi “SEMARANG 

TV”, kawasan yang digunakan adalah kawasan dengan pengembangan komersial 

atau perdagangan dan jasa, pengembangan perkantoran dengan kepadatan rendah 

atau sedang serta jarak dengan bandara berjauhan untuk kemungkinan 

pembangunan tower antena pemancar yang lebih tinggi. Alternatif lokasi yang 

memungkinkan adalah: 

 
5.3.2. ALTERNATIF TAPAK 
 
 ALTERNATIF TAPAK I 

Tapak ini terletak di wilayah BWK VII Kecamatan Banyumanik Kelurahan 

Pudak Payung. Lokasi berada di Jalan. Perintis Kemerdekaan/ Jalan. 

Gedawang. Kecamatan Banyumanik.  

 

 

 

 

 

Tabel V.1. Penilaian Alternatif lokasi 
Sumber: Pemikiran 
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Gambar V. 1. Alternatif tapak 1 
Sumber: Berbagai Sumber 
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 ALTERNATIF TAPAK II 

Tapak ini terletak di wilayah BWK II Kecamatan Gajahmungkur. Lokasi 

berada di Jalan. Sultan Agung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar V.2. Alternatif tapak 2 
Sumber: Berbagai sumber 

TAPAK
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5.4. PENDEKATAN PELAKSANA KEGIATAN  
 
5.4.1. STRUKTUR ORGANISASI 
 
Pendekatan struktur organisasi berdasarkan pada studi banding pada stasiun 

TRANS TV dan TVRI Jawa Tengah. Dari hasil perbandingan tersebut didapat 

kesimpulan bahwa struktur organisasi pada stasiun televisi pada umumnya 

mempunyai lima bagian utama, yaitu: 

 Bagian Manajemen dan Administrasi 

Bagian ini bertanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu yang 

berhubungan dengan manajemen dan administrasi perusahaan serta 

kelengkapan sarana dan prasarana kantor, terdiri dari bagian humas, 

keuangan, kepegawaian, pelayanan umum serta traffic. 

 Bagian Marketing 

Bagian ini menjadi ujung tombak dari keberhasilan dan kelangsungan 

sebuah stasiun televisi swasta. Tugas dari bagian ini adalah 

bertanggungjawab atas pemasaran perusahaan dengan pihak luar seperti 

penawaran spot untuk iklan dan bertugas untuk menganalisa respon 

masyarakat terhadap program yang ditayangkan.  

 Bagian Operasional 

Bertugas menjalankan produksi dan siaran acara, transmisi serta 

pemeliharaan alat yang meliputi bagian studio dan transmisi. 

 Bagian Programing 

Bertugas merencanakan dan mengatur siaran yang akan dilaksanakan. 

Bagian ini terdiri dari bagian siaran dan berita. 

 Bagian Litbang 

Bagian ini bertugas memeriksa jalannya perusahaan secara keseluruhan 

dan kemungkinan pengembangan perusahaan. 
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Dari kesimpulan tersebut, maka struktur organisasi pada stasiun televisi yang 

direncanakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.4.2. KELOMPOK KEGIATAN DAN PENGGUNA (USER) 
 
Stasiun televisi yang direncanakan memiliki kelompok ruang-ruang sebagai 

berikut : 

 Kelompok Kegiatan Pengelola 

Kegiatan Utama dalam kelompok ini adalah kegiatan perkantoran yang 

bersifat administratif yang secara struktural terdiri dari Direktur, Wakil 

PRESIDEN DIREKTUR 

MANAJEMEN & 
ADMINISTRASI 

MARKETING OPERASIONAL PROGRAMMING LITBANG 

 HUMAS 
 ADMINISTRASI 
 KEPEGAWAIAN 
 PERLENGKAPAN 

 PROMOSI 
 PENJUALAN 

TECHNICAL 
 KAMERAWAN 
 VTR 
 TELECINE 
 TRANSMITTER 

BERITA & INFORMASI 
 PENDIDIKAN 
 KUIS 
 MUSIK 
 FILM 
 NIAGA/IKLAN 

 PENELITIAN/RISET 
 PENGEMBANGAN 

PRODUCTION
 WARDROBE 
 MAKE-UP 
 LIGHTING 

PERAWATAN 
 PERAWATAN   

      BANGUNAN 

Diagram V.1. Struktur Organisasi SEMARANG TV 
Sumber: Pemikiran 
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Direktur, Sekretaris, Kepala Bagian dan Staf. Di dalamnya juga termasuk 

kelompok kegiatan perencanaan program yang bertugas menentukan 

strategi dan menyusun acara serta materi secara global, agar stasiun 

televisi dapat terus berproduksi dan menghasilkan keuntungan. Dari segi 

bentuk massa, ruang-ruang yang dibutuhkan adalah ruang-ruang yang 

efisien dan fleksibel. 

 Kelompok Kegiatan Operasional  

Kelompok kegiatan operasional dan programming adalah kelompok 

kegiatan inti dalam sebuah stasiun televisi, bagian ini bertugas 

memproduksi acara yang dilakukan di dalam dan di luar studio, termasuk 

didalamnya kelompok kegiatan transmisi yang bertugas mengontrol 

peralatan pemancar, utilitas, bengkel, pergudangan dan OB Van. 

 Kelompok Kegiatan Pelengkap dan Penunjang 

Merupakan kegiatan yang melengkapi fasilitas yang dibutuhkan pemakai 

bangunan seperti tempat ibadah, kantin/cafe dan sebagainya. Kelompok 

kegiatan penunjang Merupakan kegiatan yang menunjang kelancaran 

semua kelompok kegiatan yang tersebut diatas, menyangkut cleaning 

service, Keamanan, mekanikal-elektrikal (ruang trafo, ruang genset, ruang 

pompa AC, AHU), dan parkir. 

 Kelompok Kegiatan Pengunjung  

Pengunjung yang datang tergantung kepentingannya masing-masing, 

seperti bisnis (rekanan), pers/umum, pelamar kerja, pengisi acara, 

menonton dan studi. 

 
 

KELOMPOK KEGIATAN USER 
 Manajemen & Administrasi 
 Marketing 
 Litbang 

 

PENGELOLA 

→ Direktur & Wakil Direktur 
→ Man. & Asmen Marketing 
→ Man. & Asmen Litbang 
→ Sekretaris (Dir & 

manager-manager) 
→ Staf - staf 

 
 Operasional  
 Programming 

→ Man. & Asmen 
Operasional 

→ Sekretaris 
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 Transmisi 

 
OPERASIONAL 

→ Kepala Divisi 
→ Bagian penyiaran 
→ Bagian Produksi siaran 
→ Bagian transmisi 

 
 

 
 
PELENGKAP &  
PENUNJANG  

→ Pengelola Kantin/cafe 
→ Cleaning service 
→ Security 
→ Petugas ME 
→ Parkir 

 
 
 
 
 

PENGISI ACARA (ARTIS) & 
PENGUNJUNG 

→ Rekanan (bisnis) 
→ Pers 
→ Pengisi Acara/Artis 
→ Penonton (acara studio 

penonton) 
→ Pelajar/mahasiswa (studi) 

Tabel V.2.  Pendekatan kelompok kegiatan dan pengguna 
Sumber: Pemikiran 
 
 
 
5.5. PENDEKATAN PROGRAM ACARA 
 
Setiap penentuan program acara akan berpengaruh pada jumlah studio yang 

dibutuhkan. Setiap penentuan program acara disusun dalam bentuk suatu pola 

acara dengan pertimbangan prosentase acara. Pertimbangan prosentase acara 

dilakukan  berdasarkan kecenderungan acara yang diminati oleh pemirsa. Hal ini 

dilakukan agar dapat perhatian dari pemirsa untuk menyaksikan acara yang 

disiarkan oleh stasiun televisi sebagai bagian dari strategi pemasaran (profit 

orientid). 

 
Pemerintah telah membuat kebijaksanaan bahwa perbandingan tayangan lokal dan 

impor adalah 60% produksi lokal dan 40% produksi impor. Setiap stasiun televisi 

mempunyai materi acara dengan penekanan yang berbeda sesuai dengan visi dan 

misi masing-masing.  

 
Stasiun SEMARANG TV sesuai dengan misinya sebagai media pendikan dan 

hiburan yang menjadi sumber inspirasi, pembangkit semangat serta pencerahan 

masyarakat Jawa Tengah, akan dikemas dalam bentuk hiburan atau berita. Acara 

hiburan seperti musik, drama/film merupakan acara yang paling diminati pemirsa 
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untuk saat ini dan dalam jangka panjang diperkirakan hiburan masih cenderung 

diminati masyarakat. Program acara lain berupa berita, pendidikan, agama, 

budaya, olahraga, kuis dan iklan. 

 
Prosentase materi acara SEMARANG TV yang direncanakan antara lain : 

Program Acara  (%) 
Musik dan olah raga 
Drama dan film 
Berita dan informasi 
Niaga 
Kuis 
Budaya, Pendidikan dan 
agama 

15 
10 
40 
20 
5 
10 

Tabel V.3. Pendekatan Program Acara 
Sumber : Pemikiran 

 
Sedangkan berdasarkan jam tanyangnya, stasiun televisi SEMARANG TV, 

direncanakan akan mengudara 20 jam perhari dengan pertimbangan di masa 

depan kebutuhan akan informasi dan berita sangat penting. 

 

 

 

5.6. PENDEKATAN KONSEP KERUANGAN 
 
5.6.1. POLA HUBUNGAN RUANG 
 
Secara garis besar, pola hubungan ruang yang tebentuk dalan sebuah stasiun 

televisi terdiri dari tiga tiga kegiatan, yaitu: kegiatan administrasi, produksi dan 

kegiatan penunjang. 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRASI 

PENUNJANG 
PRODUKSI 
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Diagram V.2. Pola hubungan ruang 
Sumber: Pemikiran 

 
 
5.6.2. KAPASITAS RUANG  
 
Kapasaitas ruang berdasarkan pada jumlah karyawan yang bekerja pada 

perusahaan yang didapat dari perbandingan dengan objek studi banding dengan 

asumsi prediksi untuk 10 tahun kedepan dan pertimbangan kemungkinan 

terjadinya perubahan kapasitas pada ruang-ruang yang cukup penting serta pada 

kelancaran aktivitas yang terjadi didalamnya. Perbandingan kapasitas dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 
JENIS 

RUANG 
TRANS 

TV 
TVRI PREDIKSI KAPASITA

S 
Lobby 
Hall 30 20 Peningkatan pada 

skala lokal 20 

Resepsionist 2   2 
Satpam 4 4 Jumlah satpam cukup 

3, ada shift jam kerja 3 

Ruang tunggu 
tamu 

15 8 Tamu yang datang 
tingkat lokal lebih 
sedikit, akan terjadi 
peningkatan dalam 
skala lokal 

10 

Manajemen dan administrasi 
Administrasi/ke
uangan 

50 3 Akan terjadi 
peningkatan dalam 
skala lokal 

4 

Kepegawaian 18 5 Skala lokal jumlah 
tetap 5 

Perlengkapan 87 4 Skala lokal jumlah 
tetap 4 

Divisi marketing 
Penerbitan 9 2 Akan terjadi 

peningkatan skala 
lokal 

5 

Penjualan 32 3 Peningkatan dalam 
skala lokal 5 

Promosi 14 3 Peningkatan skala 
lokal 5 
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Operasional 
Bagian studio 25 4 Terjadi peningkatan 

skala lokal 10 

Bagian dekorasi 39 5 Terjadi peningkatan 
dalam skala lokal 15 

Bagian 
apparatus 

20 4 Jumlah studio yang 
lebih banyak 
ditingkat lokal akan 
menambah alat-alat 

10 

Bag. Graf.komp 8 5 Grafis komputer akan 
sangat dibutuhkan, 
terjadi penungkatan 
skala lokal 

10 

Transmisi 19 5 Tingkat lokal sama 5 
OB Van 9 4 Tingkat lokal sama 4 
Programming 
Bagian olah 
siaran 

28 3 Peningkatan dalam 
lokal dengan 
bertambahnya acara 
sendiri 

8 

Perencana 
program 

15 4 Peningkatan skala 
lokal 8 

Prod.siaran 130 3 Peningkatan dalam 
lokal dengan 
bertambahnya acara 
sendiri 

20 

Pend,agm, bud 10 5 Dalam skala lokal 
sama 5 

Musik dan 
olahraga 

20 3 Acara musik dalam 
lokal akan bertambah 5 

Drama/film 20 3 Acara film dalam 
lokal akan bertambah 5 

Kuis 12  Acara kuis dalam 
lokal sedikit 4 

Perencana 
berita 

35 5 Peningkatan dengan 
bertambahnya 
program acara 

10 

Produksi acara 35 5 Peningkatan dengan 
bertambahnya 
program acara 

4 

Liputan 20 6 Penurunan dalam 
lokal karena fokus 
berita berkurang 

4 

Olah liputan 30 4 Jumlah sama dengan 
lokal 4 
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Penelitian dan pengembangan 
Penelitian 7  Dalam skala lokal 

akan berkurang 4 

Pengembangan 9  Dalam skala lokal 
akan berkurang 4 

 
 
 
 
 
5.6.3. PENDEKATAN RUANG STUDIO 
Kebutuhan akan jumlah ruang studio dapat diketahui berdasarkan produksi yang 

berlangsung di dalam studio stasiun televisi itu sendiri, produksi siaran televisi 

pada dasarnya dilakukan oleh: 

 Produksi yang dilakukan oleh stasiun televisi yang bersangkutan. 

 Produksi luar, berasal dari production house (PH) dalam negeri. 

 Produksi impor (luar negeri) 

 
Pemerintah telah memberi arahan bahwa perbandingan komposisi acara yang 

disiarkan untuk tahun 2001 adalah 40 % produk impor dan 60 % produk lokal 

(dalam negeri). Hal ini juga mempengaruhi produksi dari stasiun televisi swasta 

itu sendiri. Sedangkan produksi dalam negeri saat ini dilakukan 70 % oleh 

production house dan 30 % produksi stasiun televisi sendiri.  

 

Untuk mencapai target bahwa produksi siaran lebih didominasi olah acara 

bermuatan lokal maka produksi siaran yang berasal dari akan dikurangi dan 

digantikan dengan produksi sendiri dengan pertimbangan biaya yang lebih murah. 

Adapun prosentase dari jumlah produksi siaran adalah 60% produksi sendiri dan 

40% dari production house. 

 

Untuk menghitung jumlah ruang studio yang dibutuhkan, diperlukan perhitungan 

khusus. Rumus yang digunakan untuk perhitungan jumlah studio4 adalah : 

 

                                                
4 Gerald Millerson. 2000, TV scenic Desain 2nd Edition. London  

Tabel.V.4.  Kapasitas ruang 
Sumber: Pemikiran 
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A
H

MNX ×
⋅
+

=
100

)(  

 

 

Persyaratan Luas Studio (A): 

→ Studio Besar, dengan luas keseluruhan minimal 400 m2. 

→ Studio sedang, luas minimal 200 m2. 

→ Studio kecil, luas minimal 100 m2. 

 

Produksi materi siaran televisi yang direncanakan untuk SEMARANG TV dengan 

jam tayang 20 jam perhari dengan produksi acara adalah : 

→ Produksi dalam studio 60 % 

60 % x 20 jam = 12 jam 

→ Production House 

 40 % x 20 jam = 8 jam 

 
Frekuensi penggunaan studio (M) perhari yang diasumsikan adalah : 

→ Studio Besar (20%)    : 20% x 12 jam = 2.4 jam 

→ Studio Sedang (30%) : 30% x 12 jam = 3.6 jam 

→ Studio Kecil (50%)      : 50% x 12 jam =    6 jam 

 
Sedangkan untuk lamanya waktu pemakaian ruang studio stasiun televisi dapat 

dibagi menjadi: 

 Studio Besar, untuk 1 paket siaran 60 menit dibutuhkan waktu 230 

menit. 

 Studio Sedang, untuk 1 paket siaran 30 menit dibutuhkan waktu 180 

menit. 

 Studio Kecil, untuk 1 paket siaran 20 menit dibutuhkan 170 menit. 

 

X = Jumlah Studio 
N = Jumlah Paket Siaran 
M = Massa Pakai Studio 
A = Luas Studio 
H = 12 jam 
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Berdasarkan pembagian di atas maka pemerataan beban kerja  ruang studio 

adalah: 

  

58
10

170180230
=

++  

 

Sebagai perbandingan frekuensi pemakaian ruang studio adalah : 

RUANG 
STUDIO 

PEMAKAIAN HASIL 
PERBANDINGAN 

Besar 58/23 2.52 
Sedang 58/18 3.22 
Kecil  58/17 3.41 

Tabel III. 1 Beban Acara 

 

Hasil perbandingan di atas nantinya digunakan sebagai variable dalam 

penggunaan ruang. Nilai paket ‘N’ untuk masing-masing studio dapat diperoleh 

dengan menghubungkan acara kegiatan seperti pada table di bawah ini. 

 

PROGRA
M ACARA % 

JUMLAH 
WAKTU 

PENYIARA
N 

/HARI 

SIARAN 
LOKAL 

50% 

PRODUK
SI 

SENDIRI 
(%) 

JUMLAH 
PENYIAR

AN 
PERHARI 

PRODU
KSI 

DALA
M 

STUDI
O (%) 

JUMLAH 
WAKTU 

PENYIARAN 
/HARI 

(MENIT) 

FREKUENSI 
PEMAKAIAN 
STUDIO/HARI 

S. 
Besar 

S. 
Sedang 

S. 
Kecil 

2.52* 3.22* 3.41* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Berita & 
Informasi 

40 480 menit 240 50 120 60 72 0.78 1.28 1.44 

Pendidikan 
& Budaya 

10 120 menit 60 70 42 40 16.8 0.18 0.30 0.33 

Musik & 
Olahraga 

15 180 menit 90 50 45 60 27 0.29 0.48 0.54 

Film 10 120 menit 60 20 12 20 2.4 0.03 0.04 0.05 

Kuis 5 60 menit 30 100 30 100 30 0.33 0.53 0.60 

Niaga 
(iklan) 

20 240 menit 120 - - - - - - - 

Jumlah 100 1200 menit  1.61 2.63 2.96 
* : Variable studio 

 

Keterangan : 
Kolom 2 : prosentase siaran(berdasarkan asumsi pembagian program acara) 
Kolom 3 : kolom 2 x (rata-rata menit siaran tiap hari/100) 
Kolom 4 : kolom 3 x 80 % 
Kolom 5 : produksi sendiri stasiun televisi (diluar production house) 

Tabel III. 2. Perhitungan Paket Acara 
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Kolom 6 : kolom 4 x kolom 5 
Kolom 7 : prosentase produksi yang dilakukan dalam studio 
Kolom 8 : kolom 6 x kolom 7 
Kolom 9 : (kolom 8 x variable studio)/waktu 1 paket studio ∑ variable 
 
 
 
Perhitungan kebutuhan jumlah studio: 
 

 Studio Besar (Luas minimal 400 M²) 
 
 

A
H

MNX ×
⋅
+

=
100

)(  

 

400
10012

)4.261.1(
×

⋅
+

=X  = 1.33 → 1 Buah 

 
 

 Studio Sedang (Luas minimal 200 M²) 
 
 

A
H

MNX ×
⋅
+

=
100

)(  

 

200
10012

)6.363.2(
×

⋅
+

=X  = 1.03 → 1 Buah 

 

 

 Studio Kecil (Luas minimal 100 M²) 
 
 

A
H

MNX ×
⋅
+

=
100

)(  

 

100
10012

)696.2(
×

⋅
+

=X   = 0.75 → 1 Buah 

 
Berdasarkan perhitungan diatas maka didapatkan 3 (tiga) buah studio yaitu: studio 

besar, sedang dan kecil. Studio besar digunakan untuk keperluan produksi acara 

dengan melibatkan penonton, studio sedang untuk produksi acara kuis dan talk 

sho, sedangkan studio kecil untuk liputan berita dan wawancara. 
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5.7. PENDEKATAN KONSEP BENTUK BANGUNAN 
 
Bentuk/citra adalah masalah yang sangat penting dalam mewujudkan sebuah 

bangunan stasiun televisi sebagai landmark kota. Masalah tersebuat pada dasarnya 

adalah penciptaan ekspresi simbolis, dimana bangunan ini akan selalu 

dikenang/diingat oleh warga kota sebagai pencipta landmark. 

 
Sebuah bentuk bangunan akan terlihat menonjol apabila bangunan tersebut 

kontras dengan lingkungannya. Dalam hal ini pewujudan bangunan yang kontras 

dengan lingkungan akan terbentuk melalui prinsip hirarki, yaitu  penekanan suatu 

hal penting atau menyolok dari suatu bentuk atau ruang menurut besarnya 

(ukuran), potongan atau penempatan secara relatif terhadap bentuk-bentuk dan 

ruang-ruang lain dari suatu lingkungan dimana bangunan tersebut berada. 

 
Dari studi kasus tentang bangunan stasiun televisi dengan ciri landmark yang telah 

diuraikan pada sebelumnya, bahwa landmark dari stsiun televisi terwujud karena 

adanya penonjolan bentuk bangunan terhadap lingkungannya. Dengan demikian 

pendekatan yang digunakan dalam pembentukan bangunan stasiun televisi dengan 

ciri landmark adalah dengan membentuk suatu bangunan yang secara visual akan 

telihat kontars dengan lingkungan. 

 

 

5.8. PENDEKATAN SISTEM SIRKULASI 
 
Alur sirkulasi dapat diartikan sebagai “tali” yang mengikat ruang-ruang suatu 

bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun luar, menjadi saling 

berhubungan5. Secara umum, sirkulasi memegang peranan yang sangat besar 

dalam bangunan industri, apalagi untuk stasiun televisi swasta yang berorientasi 

berita dimana kecepatan dan ketepatan menjadi tuntutan utama. Sirkulasi yang 

baik akan membuat semua aktivitas yang ada berjalan dengan lancar. Kelancaran 

aktivitas akan membuat proses produksi menjadi efektif dan efisien. 

                                                
5 Ching, F.D.K. 1979. ACHITECTURE: Form, Space and Order. Van Nostrand Reinhold: USA 
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5.8.1. PENCAPAIAN KE BANGUNAN 
 

 Langsung 

Pencapaian yang mengarah langsung kesuatu tempat masuk melalui jalan 

yang segaris dengan sumbu bangunan. Tujuan visual dalam pengakhiran 

pencapaian ini jelas, dapat merupakan fasade muka seluruhnya dari sebuah 

bangunan atau tempat masuk yang dipertegas. 

 
 
 
 
Gambar V. 3. Pencapaian Bangunan 
Langsung 
Ching. FDK, 1986, Arsitektur: Bentuk, 
Ruang & Susunanya, Erlangga: Jakarta. 
 

 Tersamar 

Pencapaian yang samar-samar mempertinggi efek perspektif pada fasade 

depan dan bentuk suatu bangunan. Jalur dapat diubah satu atau beberapa 

kali untuk menghambat dan memperpanjang urutan pencapaian.  

 

 

 
 
Gambar V. 4.  Pencapaian Bangunan 
tersamar 
Sumber: Ching. FDK. Arsitektur: 
Bentuk, Ruang & Susunanya, 
Erlangga, Jakarta, 1986 
 

 

Jika sebuah bangunan didekati pada sudut yang ekstrim, jalan masuknya 

dapat memproyeksikan apa yang ada dibelakang fasade depan sehingga 

dapat terlihat dengan jelas. 

 
 Berputar 

Sebuah jalan berputar memperpanjang urutan pencapaian dan 

mempertegas bentuk tiga dimensi suatu bangunan sewaktu bergerak 
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mengelilingi tepi bangunan. Jalan masuk bangunan dapat dilihat dengan 

terputus-putus selama waktu pendekatan untuk memperjelas posisinya 

atau dapat disembunyikan sampai ditempat kedatangan. 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar V. 5.  Pencapaian Bangunan berputar 
Sumber: Ching. FDK, 1986, 
Arsitektur: Bentuk, Ruang & 
Susunanya, Erlangga: Jakarta. 

 

5.8.2. HUBUNGAN JALAN DENGAN RUANG 
 
Jalan dengan ruang-ruang dihubungkan dengan cara-cara seperti berikut ini: 

 Melewati Ruang-Ruang 

¬ Itegeritas ruang dipertahankan. 

¬ Konfigurasi jalan luwes. 

¬ Ruang-ruang perantara dapat dipergunakan untuk menghubungjan 

jalan dengan ruang-ruangnya. 

 

 

 

 
Gambar V. 6. Sistem sirkulasi bangunan: melewati ruang-ruang 
Sumber: Ching. FDK, 1986, Arsitektur: Bentuk, Ruang & Susunanya, Erlangga: 
Jakarta. 

 

 Menembus Ruang-Ruang 

¬ Jalan dapat menembus sebuah ruang menurut sumbunya. 

¬ Dalam memotong sebuah ruang, jalan menimbulkan pola istirahat 

dan gerak didalamnya. 
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¬  

 

 

 
 

Gambar V. 7. Sistem sirkulasi bangunan: menembus ruang 
Sumber: Ching. FDK, 1986, Arsitektur: Bentuk, Ruang & Susunanya, Erlangga: 
Jakarta. 

 

 Berakhir Dalam Ruang 

¬ Lokasi Ruang menentukan jalan. 

¬ Hubungan jalan dengan ruang digunakan untuk mencapai dan 

memasuki secara fungsional atau melambangkan ruang-ruang yang 

penting. 

 

 

Gambar V. 8. Sistem sirkulasi bangunan: berakhir pada ruang 
Sumber: Ching. FDK, 1986, Arsitektur: Bentuk, Ruang & Susunanya, Erlangga: 
Jakarta. 

5.8.3. BENTUK RUANG SIRKULASI 
 
Ruang-ruang sirkulasi membentuk bagian yang tak dapat dipisahkan dari setiap 

organisasi bangunan dan memakan tempat yang cukup besar di dalam ruang 

bangunan. Ruang sirkulasi bisa terbentuk secara tertutup, terbuka pada salah satu 

sisinya dan terbuka pada kedua sisinya. 
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Gambar V. 9. Bentuk sirkulasi bangunan 
Sumber: Ching. FDK, 1986, Arsitektur: Bentuk, Ruang & Susunanya, Erlangga: Jakarta. 



 

126 

BAB VI 

KONSEP PERANCANGAN 
 
 
6.1. Konsep Dasar Perencanaan Dan Perancangan 
 
Konsep dasar diperlukan untuk melandasi perancangan fisik bangunan stasiun 
televisi yang merupakan stasiun televisi swasta lokal Jawa Tengah yang 
berorientasi komesrsial. Konsep dasar perancangan bangunan stasiun televisi lokal 
adalah sebagai berikut: 
 
 

FUNGSIONAL 
Unsur fungsi menjadi pertimbangan utama dalam 
perencanaan dan perancangan bangunan stasiun televisi, 
karena dapat mempengaruhi proses produksi penyiaran. 

KINERJA 

Kinerja dari suatu bangunan sangat berpengaruh terhadap 
fungsi dari bangunan. Perencanaan bangunan stasiun 
televisi menerapkan fisika bangunan yang tepat dan sesuai 
dengan melakukan pendekatan utilitas yang tepat untuk 
diterapkan dalam bangunan. 

TEKNIS Penerapan sistim struktur dan konstruksi yang mempu 
mendukung berlangsungnya aktifitas pada stasiun televisi. 

KONTEKSTUAL 

Konteks diluar bangunan yang bersifat fisik dan non fisik 
akan mempengaruhi bangunan secara langsung maupun 
tidak langsung. Aspek tersebut berupa lokasi bangunan 
(lingkungan sekitar bangunan), iklim dan sosial budaya 
tempat bangunan tersebut berada. 

ARSITEKTURAL Penerapan konsep arsitektural dengan pendekatan citra 
bangunan yang ingin ditampilkan, yaitu sebagai landmark 
kota Semarang. 

 
 
 
 

Tabel VI.1.  Aspek Perancangan 
Sumber: Pemikiran 
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Diagram VI. 1. Aspek Perancangan 
Sumber: Pemikiran 
 

6.2. PEMILIHAN LOKASI 
 

Kriteria Sub kriteria 

Alternatif Tapak I
Jl. Perintis Kemerdekaan 

Alternatif Tapak II 
Jl. Sultan Agung 

Kondisi Nilai Kondisi Nila
i 

Lahan  Luasan Lahan  
Tersedia cukup dan 

dapat untuk 
pengembangan 

4 Tersedia cukup 3 

Pencapaian 

 Kedekatan 
dengan Pusat 
Kota 

Relatif Jauh 2 Dekat 4 

 Kemudahan 
mobilisasi Mudah 4 Relatif mudah 3 

Kondisi 
lingkungan 

 Kebisingan 
kendaraan Relatif rendah 3 Relatif  rendah 3 

 Kepadatan 
bangunan Rendah 4 tinggi 1 

 Dekat dengan 
daerah industri Relatif dekat 2 Jauh 4 

 Eksistensi thd 
stasiun pemancar 
lain 

Jauh 4 Jauh 4 

Utilitas kota 

 Listrik Tersedia cukup untuk 
masa yad. 4 Tersedia cukup untuk 

masa yad. 4 

 Telekomunikasi Tersedia, line 
mencukupi. 3 Tersedia, line 

mencukupi. 3 

 Air Tersedia cukup tanpa 
diolah. 3 Tersedia cukup tanpa 

diolah. 3 

 Drainase Baik. 3 Baik. 3 

Jumlah                                                 36                                                35 
Tabel VI. 2. Penilaian Tapak 
Sumber: Pemikiran 
 
Dari hasil perhitungan terhadap alternatif tapak, maka dipilih alternatif 1 (satu) 

yaitu tapak yang berada di jalan perintis kemerdekaan. 
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Gambar VI. 1. Tapak Terpilih 
Sumber: Berbagai Sumber 
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6.3. KONSEP KERUANGAN  
 
6.3.1. KONSEP BESARAN RUANG 
 
Kebutuhan ruang untuk perancangan stasiun televisi dibedakan dalam kelompok-
kelompok  kegiatan, yaitu: 

¬ Kelompok ruang pengelola 

¬ Kelompok ruang operasional 

¬ Kelompok ruang programming 

¬ Kelompok ruang penunjang 

¬ Kelompok ruang pelengkap 

 
Kebutuhan ruang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

KELOMPOK RUANG PENGELOLA 
KELOMPOK 

RUANG 
KEBUTUHAN 

RUANG 
KAPASIT

AS 
LUAS 
(M²) 

LOBBY 

Hall 20 46
Scurity 3 12
Resepsionis 3 30
R. Tunggu tamu 10 8
R. VIP 8 10
Lavatory 2 unit 6

Sirkulasi 20 % 22.4 
Total 134.4 

PIMPINAN 

R. Direktur 1 20
R. Wakil direktur 1 15
R. Sekretaris 1 15
R. Staf administrasi 4 8.64
R. Staf kepegawaian 4 8.64
R. Staf perlengkapan 4 8.64
R. Rapat 18 27
R. Arsip 2 unit 7.2
R. Tamu 8 7.6
Lavatory 2 unit 6

Sirkulasi 20 % 24.744 
Total 148.464 

MARKETING 

R. Manager maketing 1 15
R. Asisten manager 1 6
R. Sekretaris 1 3.1
R. Kepala divisi 1 12
R. Staf penerbitan 4 8.64
R. Staf penjualan 4 8.64
R. Staf promosi 4 8.64
R. Rapat 6 66
R. Arsip 1unit 3.6
R. Tamu 6 4.8
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Sirkulasi 20 % 27.284 
Total 163.704 

LITBANG 

R. Manager litbang 1 15
R. Asisten manager 1 6
R. Sekretaris 1 3.1
R. Kepala divisi 1 12
R. Staf penelitian 4 8.64
R.Staf pngembangan 4 8.64
R. Arsip 1 unit 3.6
R. Rapat 8 88
R. Tamu 6 4.8
Lavatory 4 unit 12

Sirkulasi 20 % 32.356 
Total 194.136 

 

 

KELOMPOK RUANG OPERASIONAL 
KELOMPOK 

RUANG 
KEBUTUHAN 

RUANG 
KAPASIT

AS 
LUAS 
(M²) 

OPERASION
AL 

R. Manager opersional 1 15
R. Asisten manager 1 6
R. Sekretaris 1 3.1
R. Kepala divisi teknik 1 12
R. Sub.bag studio 5 10.8 
R. Sub.bag.aparatus 5 10.8 
R. Sub.bag dekorasi 5 10.8 
R. Sub.bag graf komp 10 21.6 
R. Ka.div.transmisi 1 12
R. Sub.bag.transmisi 5 10.8 
R. Sub.bag OB Van 4 8.64 
Garasi OB Van 2 unit 30
Gudang alat OB Van 20
R.Rapat 6 66
R.Tamu 6 4.8

Sirkulasi 20 % 48.468 
Total 290.808 

 

 

KELOMPOK RUANG PROGRAMMING 
KELOMPOK 

RUANG 
KEBUTUHAN 

RUANG 
KAPASIT

AS 
LUAS 
(M²) 

PROGRAM 
SIARAN 

R. Ka div siaran 1 12
R. Sub.bag.siaran 4 8.64 
R. Sub.bg perencana 
prog 

4 8.64 

R. Sub.bag.prod.siaran 4 8.64 
Bid pend,agm,bud 5 10.8 
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Bid musik,olahraga 4 8.64 
Bid drama 4 8.64 
Bid kuis 4 8.64 
R. Rapat 6 66

Sirkulasi 20 % 28.128 
Total 168.768 

PROGRAM 
BERITA 

R. Ka.div.berita 1 12
R. Sub.bag.perenc berita 4 8.64 
R. Sub.bag.prod.berita 4 8.64 
R. Sub.bag. reportase 4 8.64 
R. Sub.bag olah liputan 4 8.64 
R. Rapat 6 66
R. Tamu 6 9

Sirkulasi 20 % 24.312 
Total 145.872 

R. 
PENUNJANG 

STUDIO 

R. Master control 60
R.Program continuity 40
R. Dubbing 6
R. Editing 20
R. VTR 15
R. Telecine 30
R. ATR 15
R. Transmisi 15
R. Koleksi film 15
R. Genset 100 
UPS 20

Sirkulasi 30 % 100.8 
Total 436.8 

STUDIO 1 

Studio besar 400-600 600 
R. Sub control 3 24
R. Lighting control 1 unit 12
R. Sound control 1 unit 14
R. Kamera store 1 unit 12
R. Dekorasi 1 unit 20
R. Dimmer 20
R. Wardrobe 12
R. Rias wanita+ganti 20 45
R. Rias pria+ganti 20 35
R. Tunggu artis 30 30
R. Latihan 20 80
Lavatory 6 unit 18

Sirkulasi 30 % 276.6 
Total 1198.6 

STUDIO 2 

Studio Serbaguna 400-600 600 
R. Sub control 3 24
R. Lighting control 1 unit 12
R. Sound control 1 unit 14
R. Kamera store 1 unit 12
R. Dekorasi 1 unit 20
R. Dimmer 20
R. Wardrobe 12
R. Rias wanita+ganti 20 45
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R. Rias pria+ganti 20 35
R. Tunggu artis 30 30
R. Latihan 20 80
Lavatory 6 unit 18

Sirkulasi 30 % 276.6 
Total 1198.6 

 

STUDIO 3 

Studio sedang 1 unit 300 
R. Sub control 1 unit 24
R. Lighting control 1 unit 12
R. Sound control 1 unit 15
R. Kamera store 3 9.72 
R. Dimmer 20
R. Wardrobe 12
R. Dekorasi 1 unit 20
R. Rias wanita 15 35
R. Rias laki2 15 27.5 
R. Tunggu artis 20 20
R. Latihan 10 40
Lavatory 6 unit 18

Sirkulasi 30 % 165.966 
Total 719.186 

 

 

KELOMPOK RUANG PELENGKAP 
KELOMPOK 

RUANG 
KEBUTUHAN 

RUANG 
KAPASIT

AS 
LUAS 
(M²) 

R.TIDUR R. Laki2 5 unit 10
R. Wanita 5 unit 10

KANTIN 

Kasir 1 2.5
R. Makan 50 87.5 
Dapur 20
Lavatory 4 12

Sirkulasi 20 % 28.4 
Total 170.4 

KEAMANAN Posko Scurity 6 13.5 

MUSHOLLA 

R. Sholat 50 50
R. Wudhu pria 5 5
R. Wudhu wanita 5 5
Lavatory 2 unit 6

Sirkulasi 20 % 15.9 
Total 95.4 
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KELOMPOK RUANG PENUNJANG 
KELOMPOK 

RUANG 
KEBUTUHAN 

RUANG 
KAPASIT

AS 
LUAS 
(m²) 

ME 

R. Genset 100 
R. Mesin AC 100 
R. Panel control 20
R. Operator 1 4
R. Trafo 20
R. Pompa 50

Sirkulasi 20 % 58.8 
Total 352.8 

Tabel VI.3. Besaran ruang 
Sumber: Pemikiran 

KELOMPOK RUANG PARKIR 

Parkir pengelola 

Jumlah karyawan = 200 

20 % naik mobil, 50 % naik motor, 30 % naik angkutan umum 

Mobil 30 % x 200 = 40 orang 

40 mobil x 13.5 (DA) = 540 m² 

Sirkulasi 100% dan parkir = 1080 m² 

Motor 50 % x 200 = 100 

100 motor x 2 (DA) = 200 m² 

Sirkulasi 100 % dan parkir 400 m² 

Luas Total parkir pengelola : 1080 m2 + 400 m2  = 1480 m2. 

Parkir pengunjung 

Mobil diasumsikan 50  

50 mobil x 13.5 m²  (DA) = 675 m² 

Sirkulasi 100 % dan parkir = 1350 m² 

Motor diasumsikan 100 

100 motor x 2 (DA) = 200 

Sirkulasi 100 % dan parkir =400 m² 

Luas total parkir pengunjung : 1350 m2 + 400 m2 = 1750 m2 

 TOTAL LUAS PARKIR: 1480 + 1750 = 3230 M² 
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REKAPITULASI KEBUTUHAN LUAS LAHAN 

KELOMPOK RUANG LUAS KEBUTUHAN 
RUANG (M²) 

LOBBY 134.4 
ADMINISTRASI 148.46 
MARKETING 163.70 
LITBANG 194.13 
OPERASIONAL 290.80 
PROGRAM SIARAN 168.77 
PROGRAM BERITA 145.87 
RUANG PENUNJANG 
STUDIO 

436.8 

STUDIO 1 1198.6 
STUDIO 2 1198.6 
STUDIO 3 719.18 
RUANG PELENGKAP 265.8 
RUANG M.E. 352.8 
RUANG PARKIR 3230 
TOTAL KEBUTUHAN 

LUAS RUANG 8647.91 

Tabel VI.3. Rekapitulasi kebutuhan luas lahan 
Sumber: Pemikiran 

 

 

 

6.3.2. KONSEP HUBUNGAN DAN SIRKULASI RUANG 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Diagram VI. 2  Hubungan antar kelompok kegiatan 
Sumber: Pemikiaran 

MARKETING 

OPERASIONAL TRANSMISI PENGELOLA 

PELAYANAN & 
PELENGKAP 
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Sirkulasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sirkulasi di luar bangunan dan 

sirkulasi di dalam bangunan. Keduanya menuntut kejelasan dan kemudahan 

dengan tujuan agar tidak terjadi cross circulation (sirkulasi silang) antar kegiatan 

yang ada. 

 

Sirkulasi di luar dan di dalam terdiri dari : 

¬ Karyawan (termasuk reporter). 

¬ Talent (artis, pembawa acara, sutradara dan sebagainya) dan teknisi. 

¬ Masyarakat umum dan tamu. 

¬ Barang, yaitu peralatan dekor dan property. 

 
Karena tuntutan fungsi sirkulasi dalam bangunan televisi cenderung membentuk 

lorong. Dengan adanya pemisahan sifat ruang dan pengaturan sirkulasi yang baik 

diharapkan cross dalam bangunan dapat minimalkan. 

 

 SIRKULASI PENGISI ACARA/ARTIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram VI.3. Sirkulasi pengisi acara   
Sumber: Pemikiran                            

Studio 

Parkir 

Wardrobe 

Latihan 

Adm. Artis 

Lobby/ 
Resepsionis 

Rias 

ME 
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 SIRKULASI KARYAWAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 SIRKULASI TAMU/PENGUNJUNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SIRKULASI BARANG 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Divisi 

Parkir 

Divisi 

Divisi 

Divisi 

Divisi 

ME Kontrol 

Menonton : 
Studio Auditorium  

Bisnis : 
Div. Marketing 

Lain-lain : 
Humas 

Parkir 

Lobby/ 
Resepsionis ME 

Diagram VI. 4.  Sirkulasi Karyawan   
Sumber: Pemikiran               

Diagram VI. 5. . Sirkulasi  Tamu/Pengunjung 
Sumber: Pemikiran         

ME Workshop Dekorasi 

Studio 

Property store 

Diagram VI. 6.  Sirkulasi  Barang   
Sumber: Pemikiran 



137 

 

6.4. CITRA BANGUNAN 
 
Karakter yang muncul pada bangunan stasiun televisi dengan ciri landmark adalah 

pembentukan facade bangunan yang menonjol dari suatu lingkungan sehingga 

akan muncul kesan dominan. Bentuk yang menjulang menggambarkan kebebasan 

berkerasi, dalam hal ini terkait dengan kebebasan press dalam peliputan/penyiaran 

suatu program acara. Bentuk yang menjulang juga dapat dimanfaatkan sebagai 

penempatan antena pemancar siaran televisi. 
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