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BAB IV 

ANALISA PERANCANGAN FASILITAS SENI BUDAYA DI KOTA 
SIDOARJO 

4.1. Analiasa Eksternal ( Tapak Dan Kondisi Lingkungan ) 
 Analisa Ekternal adalah analisa dimana yang difokuskan ke arah luar 
bangunan / tapak suatu lingkungan yang bertujuan untuk mencari data sekitar 
dengan cara memilih Kriteria Tapak , batas eksisiting , sampai menganalisa Iklim  
 
4.1.1. Studi Pemilihan Dan Analisa Tapak Terpilih 
 

 
( Gambar 4.1 pemilihan Tapak ) 

 Berdasarkan kriteria tersebut Site yang dipilih adalah site nomer 1 yang 
berlokasi di Jl. Sarirogo, Sari Rogo, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo . yang 
berukura 2,1 Ha . Site ini juga sangat mendukung karena Site Tersebut adalah Site 
SSWP II ( Berpusat di Sidoarjo ) : Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan ,jasa 
,dan kegiatan penunjang ( salah satunya kegiatan seni budaya ) 

4.1.2. Analisa Kondisi dan Batas Eksisting  

 Lokasi Site : 

Lokasi tersebut tepatnya di Jl. Sarirogo , kecamatan sidoarjo . 
kabupaten sidoarjo . alasan memilih site tersebut adalah dekat jalan raya 
utama ( Jl.Saririogo Sidoarjo ) , dan dekat fasilitas umum , juga site 
tersebut mudah diakses 
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( Gambar 4.2 Site Terpilih dan aksebilitas  ) 

(Jl. Sarirogo , kecamatan sidoarjo . kabupaten sidoarjo )  

Aksesbilitas : 

Site tersebut dekat sekali dengan jalan raya . site itu juga 
termasuk site yang strategis , site yang di lalui jalan raya utama 
dan dekat dengan pusat kota yang berjarak kurang lebih 3km . 
Yang menghubungkan  jalan , dari jalan sarirogo – jalan sumput ( 
jalan akses ke pusat kota ) 

  Potensi Site : 

 Berada di kawasan yang ramai banyak dilalui 
transportasi yang berlalu lalang . didekat site 
tersebut juga banyak fasilitas umum 

 Site tersebut terletak di jalan raya utama yang 
mana jalan itu menghubungkan antara pusat kota  

 Jalan disana memiliki ukuran cukup lebar yaitu +_ 
8-10  meter 

 Topografinya cenderung datar , jadi tidak rumit 
saat menanganinya  
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Batas batas Site : 

 

( Gambar 4.3 Analisa batas site ) 

 

    

       ( UTARA : ORANGE )    ( TIMUR : LADANG ) 

    

( SELATAN : KAMPUS )                      ( BARAT : JALAN RAYA ) 
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Keterangan :  

Utara : Sekolah 

Timur : Bekas sawah / ladang 

Barat : Jalan raya  

4.1.3. Analisa Peraturan Setempat ( Batas Tapak , KDB , GSB , KLB , dll ) 

 Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat 
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, 
pusat 
informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan 
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 
a) KDB maksimum sebesar 70 % 
b) KLB maksimum sebesar 1,4 
c) KDH minimal 10 % dari luas persil 
3) Ketentuan Tata Bangunan 
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 
- Kolektor sekunder 5 m 
- Lingkungan adalah 4 m 
 
Data diambil dari RTRW Sidoarajo tahun 2009 – 2039 
  

4.1.4. Analisa Pencapaian Pada Tapak 
  

 
       ( Gambar 4.4 Analisa Pencapaian pada Tapak  ) 
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Sirkulasi dari arah tapak Yaitu di arah utara dan selatan . arah 

tersebut salah satu sirkulasi yang berada di site tersebut 
 
4.1.5. Analisa Entrance pada Tapak  
 

 
       ( Gambar 4.5 Analisa Entrance Pada Tapak ) 

Entrance pada tapak yaitu di bagian barat ( jalan raya ) , jalan di 
site tersebut bisa dibilang besar karena memiliki ukuran yaitu ± 8 – 10 
meter . Jalan tersebut juga sebagai akses ke pusat kota  

4.1.6. Analisa Sirkulasi Pada Tapak  

 

      (Gambar 4.6 Analisa Sirkulasi Pada Tapak ) 
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Sirkulasi pada tapak Menurut tatanan massa yaitu seperti tatanan 
cluster . dimana sirkulasi tersebutt memutar  

 4.1.7. Analisa View Pada Tapak 

 

( Gambar 4.7 Analisa View Pada Tapak )  

    

                   ( UTARA : SEKOLAH )   ( TIMUR : LADANG ) 

              

                   ( SELATAN : KAMPUS )  ( BARAT : JALAN RAYA ) 
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4.1.8. Analisa Parkir Pada tapak  

 

( Gambar 4.8 Analisa Parkir Pada Tapak ) 

Parkir akan di taruh di bagian depan / bagian barat dekat dengan jalan raya 
dan dekat jalaan raya . memudahkan pengunjung untuk memarkir . Parkir disana 
diisi 3 macam . yaitu sepeda motor , mobil , bus .  

4.1.9. Analisa Lansekap pada Tapak ( Soft Material dan hard material ) 

 

( Gambar 4.9 Analisa Lansekap Pada Tapak ) 
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 Analisa Lansekap berupa soft material adalah vegetasi , vegetasi 
berada di depan site atau di posisi barat . vegetasi berupa pohon manga dan 
semak semak sehingga bagian depan tampak rimbun 

4.1.10. Analisa Drainase Pada Tapak  

 

 Drainase terdapat di depan site / di sebelah jalan ( barat ) , selokan 
berdiameter 50 – 80 cm . drainase tersebut di tutupi semak semak yang tidak 
terurus , jadi tidak terlihat  

         

 

( Gambar 4.10 Analisa Drainase  Pada Tapak ) 
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4.1.11. Analisa Kebisingan Pada Tapak  

 

 

(Gambar 4.11  Analisa Kebisingan  Pada Tapak ) 

Daerah bising didapat di sebelah barat site , karena disana tepat jalan raya utama 
yang banyak dilalui kenderaan , untuk disebelah selatan ( kampus ) tidak 
mengganggu . 

4.1.12. Analisa Utilitas Pada Tapak  
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(Gambar 4.12  Analisa utilitas  Pada Tapak ) 

 Utilitas di site tersebut yang ditemui yaitu air kotor dan listrik , Untuk 
pembuangan air kotor langung diarahkan ke  depan atau bagian barat dekat jalan 
raya karena itu satu satunya buangan air kotor , sedangkan listrik terdapat di bagian 
depan juga atau sebelah barat dekat jalan raya .  

   

4.1.13. Analisa Iklim Pada Tapak  

 A. Analisa Hujan , Analisa Angin , Analisa Matahari  

• CURAH HUJAN: Relatif rendah, 1750 –2200mm pertahun. 
• KECEPATAN ANGIN: rata –rata berkisar 0-7km/jam. 
• SUHU: 

Pagi –Siang hari: rata –rata 28˚C -30˚C 

Sore –Malam hari: rata –rata 28˚C -26˚C 

• KELEMBAPAN UDARA: relatif, 70%-77%  
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( Gambar 4.13  Analisa iklim Pada Tapak ) 

Matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat , site menghadap 
ke barat  

4.2.14. Analisa Zoning  Pada Tapak  

 

(4.14 Gambar 4.14  Analisa Zoning Pada Tapak ) 

Keterangan :  

Merah : Publik , Orange : Publik , Kuning : Privat , Biru : Publik , 
hijau : Semi Publik 
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4.2. Analisa Internal  

 Analisa internal merupakan penjelasan tentang aktifitas dari pelaku 
, aktivitas dari proyek serta menentukan besaran ruang , program ruang dan 
juga fasilitas fasilitas yang terdapat di proyek tersebut yang perlu 
dibutuhkan  

4.2.1. Analisa Jumlah Pengguna Bangunan 

 Pada perancangan tersebut Jumlah pengguna bangunan yaitu 
berjumlah 7 jenis pengguna bangunan  

 Staff Pengelola 
 Seniman 
 Karyawan 
 Pengunjung / Tamu  
 Petugas Kebersihan 
 Anak anak / remaja 
 Penyelenggara Event 

4.2.2. Analisa Aktivitas Pengguna Bangunan dan Penetapan Program 
Kegiatan  

 A. Kegiatan Utama : 

Keguatan utama adalah kegiatan yang menonjol dalam suatu 
perkumpulan kegiatan ini biasa dilakukan dengan banyak orang kegiatan 
ini biasanya juga ramai dengan orang orang , seperti tempat teater , 
pertunjukan 

 B. Kegiatan Penunjang : 

Kegiatan Penunjang yaitu kegiatan penyokong kegiatan utama / 
bisa dikatakan kegiatan pengganti( opsi ) kegiatan ini lumayan ramai , 
contohnya seperti pertunjukan dalam skala kecil ( outdoor ) 
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 C. Kegiatan Pelengkap : 

Kegiatan Penunjang adalah salah satu kegiatan yang menyokong 
kegiatan utama , kegiatan ini biasanya tidak banyak orang yang ada disini , 
contohnya seperti tempat latihan , pameran seni 

 

4.2.3. Analisa Kebutuhan Ruang Pada Bangunan  
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 Area Pengelola  

Area pengelola adalah area yang mewadahi kegiatan pengelola . 
Kebutuhan ruang pengelola yaitu  : 

• R. Manager utama 
• R. asisten Manager 
• R. sekertaris  
• R. keuangan  
• R.receptionis informasi 
• R. operasional  
• R . Tunggu 
• R. logistik 

 Area pengunjung 

Area pengunjung adalah area public , area itu mudah dijangkau bagi 
pengunjung tersebut . Kebutuhan pengunjung yaitu  : 

• Galeri Kesenian 
• Gedung Pertunjukan indoor 
• Panggung outdoor 
• Musholla  
• Toilet 
• Kantin 
• Parkir pengunjung 

 Area pedagang  

Area pedagang adalah area untuk makan untuk orang orang disana  

.Kebutuhan pengunjung yaitu  : 

• Ruang makan 
• Ruang cuci 
• Tempat masak 

 Area Utilitas dan servis  
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Kebutuhan ruang disana yaitu : 

• R.maintenance 
• Pos keamanan 
• KM/WC 
• Ruang Genset 
• Loker room 
• Ruang ganti 
• Ruang PLN 

 Area Seniman 

Area Seniman adalah area yang khusus buat seniman  

yaitu  : 

• Wisma seniman 
• Amphiteater 
• Gedung Kesenian  

Sumber : penulis 

4.2.4. Analisa Sirkulasi Pengguna Pada Bangunan  

  Sumber : penulis  

 A. Sirkulasi Pelaku Tetap 
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( Gambar 4.15  Analisa pelaku tetap ) 

 B. Sirkulasi Pelaku Tidak Tetap 
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( Gambar 4.16  Analisa pelaku tidak tetap ) 

Sumber : penulis 

4.3.5. Analisa Hubungan Ruang Pada Bangunan  
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Sumber : penulis 

( Gambar 4.17 Analisa hubungan ruang / matriks ) 

4.3.6. Analisa Besaran Ruang Pada Bangunan  

 A. Kegiatan Utama 

 Massa 1  

• Gedung indoor : 29 x 48 = 1,392m² ( Kapasitas 500 orang ) 

 B. Kegiatan Penunjang  

Massa 2 : 

• Tempat latihan ( 2 ) : 15 x 20 = 300Galeri kesenian : Sisi 1 (L) 5 x 8,2 = 41 
sisi 2 (L) 20 x 5 = 100 . 41+ 100 = 141m² 

• Taman : Sisi 1 (L) 5 x 10 : 50 . Sisi 2 (L) 5 x 10 : 50 . 50 + 50 = 100m² 
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 C. Kegiatan Pelengkap  

Massa 3 

Panggung outdoor / ampiteater : 29,7 x 29,7  = 882,09m² 

Massa 4 : 

• Kamar + Kamar mandi dalam =12m² ( 20 kamar ) = 240m² 
• R.tamu : 4 x 13 = 52m² 
• R. Istirahat : 3 x 4 = 12m² ( 2 ) . 24m²  
• Pantry : 3 x 4 = 12m² ( 2 ) . 24m²  

 D. Kegiatan Pelayanan 

Massa 5 : 

• R.G. Manager : 5 x 4 = 20m² 
• R.A. Manager : 4 x 4 = 16m² 
• R.Sekertaris : 3 x 4 = 12m² 
• R.Arsip : 3 x 4 = 12m² 
• Musholla : 10 x 15 = 150m² 
• Pantry : 3 x 3,5 = 11m² 
• Toilet 3,5 x 6 = 21m² 
• R.Tunggu : 4 x 4 = 16m² 
• R. Rapat : 6 x 4 = 24m² 
• R. Elektro : 3 x 3 : 9m² 
• Musholla Kantor : 5,6  x 4 =22,4m² 
• R. personalia : 4 x 4 = 16m² 
• R. Keuangan : 4 x 4 = 16m² 
• R. Pemasaran 4 x 4 = 16m² 

Sumber : penulis 
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4.2.7. Analisa Massa Bangunan  

Ditinjau dari hasil analisa eksternal / lingkungan , kemudian di 
analisa tentang ruang falam , aktivitas pelaku , kemudian kebitutuhan 
ruang nya maka kemudian direkomendasikan untuk menggunakan 
beberapa massa dan selalu mengikuti kaidah kaidah dan aturan yang 
berlaku .  

    

( Gambar 4.18 Analisa massa bangunan ) 

4.2.8. Analisa Bentuk Bangunan  

  Beberapa hal yang bisa dijadikakan acuan dalam memnentukan 
bangunan adalah menyesuaikan bentuk ruang luar , mengangkat arsitektur dissana / 
lokal  dan juga diberlakukakan aturan aturn dari pemerintah setempat Bentuk 
bangunan Pada perancangan fasilitas Seni Budaya kurang lebih seperti bentukan 
jaran Kepang , topeng reog cemandi , Keris dll . Bangunan itu tidak jauh dari kata 
seni budaya .  
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( Gambar 4.19  Analisa bentuk bangunan ) 

4.3.9. Analisa Struktur Bangunan  

 A. Struktur Bawah Pondasi 

Pondasi adalah salah satu struktur kaki kaki utama , pondasi biasa 
dibuat dilihat dari tapak dan jenis bangunan semakin besar bangunan 
smakin besar dan bermacam macam ukurannya .pondasi pada bangunan 
biasanya  dibuat menggunakan beton cor ,Kebanyakan bangunan  
menggunakan Pondasi FootPlat dan Strous . Fungsi dari Pondasi yaitu 
sebagai kaki atau sebagai titik tumpu pada pada bangunan  
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( Gambar 4.20  Pondasi footplat ,Strous , dan batu kali  ) 

 B. Dinding  

Pada Dinding Menggunakan bata ringan , batu bata ringan 
memiliki ketahanan yang baik untuk bangunan . bata ringan juga biasa di 
pakai di beberapa bangunan , terutama di Indonesia . Fungsi dari batu bata 
yaitu sebagai pengikat antar kolom .  

         

( Gambar 4.21 dinding batu bata ringan  ) 
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 C. Atap 

Atap adalah salah satu struktur utama yang tidak boleh di 
sepelekan . atap juga sebagai pelindung cuaca darihujan maupun panas . di 
indonesai banyak memiliki jenisatap salah satunya  yaitu Flat dan atap 
miring . atap miring sendiri juga memiliki derajat yang beragam . semakin 
condong maka semakin cepat air turun dari atap . atap dijawa juga 
bermacam macam sedangkan atap flat biasanya di pakai di gedung gedung 
tinggi dan strukturnya yaitu cor beton  

 

( Gambar 4.22  macam macam atap  ) 

4.2.10. Analisa Sirkulasi Horizontal dan Vertikal Pada Bangunan 

 

( Gambar 4.23  tangga   ) 
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 Tangga adalah salah satu Sirkulasi Vertikal yang biasa dijumpai , tangga 
juga memiliki ukuran yang berbeda beda . pada umumnya tangga di gunakan di 
rumah rumah bertingkat . tangga juga memiliki beberapa macam salah satunya 
tangga putar ,tangga L , Tangga putar balik , Tangga darurat , Dan tangga putar  

4.2.11. Analisa Transportasi Pada Bangunan 

4.2.12. Analisa Utilitas Pada Bangunan  

 A. Analisa Sistem Listrik  

 

( Gambar 4.24 genset ) 

 Pada Sistem Listrik yaitu opsi pertama adalah PLN , dan cadangan ke 2 
adalah Genset , Genset adalah Generator listrik yang mempunyai fungsi sebagai 
pengganti listrik ketika padam . genset biasa digunakan di bangunan bangunan 
besar seperti pabrik , mall dll 
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 B. Analisa Sistem Air Bersih  

 

( Gambar 4.25  air PDAM   ) 

 Sistem Air Bersih Menggunakan air PDAM ( Perusahaan Daerah Air 
Minum ) , Dengan menggunakan Sistem PDAM , air jernih bisa dipakai di 
bangunan tersebut . air PDAM termasuk air jernih , dalam sistem PDAM ada 
namanya meteran air dimana meteran itu memuat angka dariyang dikeluarkan air 
PDAM itu  

 C. Analisa Sistem Air Kotor 

 

( Gambar 4.26 Septictank  ) 

 Septictank adalah tempat / wadah untuk pembuangan air kotor padat  dan 
cair . biasanya septictank berbentuk kotak dan memiliki ukuran 1,5 x 2,5 . tetapi 
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tidak emmumngkinkan untuk membuat yang leboh besar lagi . alur dari septiktank 
sendiri yaitu Air Kotor dari Toilet bangunan akan lanngsung di alirkan ke 
Septictank . tiap bangunan harus memiliki septictank untuk pembuangan , semakin 
Besar penggunaan Toilet semakin besar juga Volume Septictank yang akan dibuat . 
Septictank juga memiliki ukuran masing masing . 

 D. Analisa Sistem Pencahayaan  

  

( Gambar 4.27 Lampu dimmer dan bohlam   ) 

 Untuk analisa Pencahayaan buatan biasanya menggunakan lampu , lampu 
sendiri memili fungsi yaitu menerangi dalam kegelepan , lampu juga memiliki 
macam macam bentuk dan fungsi lain salah satunya yaitu lampu bihlam , lampu 
dimmer , lampu senja dll . bangunan bangunan kecil biasa menggunakan lampu 
bohlam dan menyesuaikan watt masing masing sedangkan lampu dimmer biasa di 
pakai di panggung , teater , lapangan bola dll , lampu tersebut memiliki daya yang 
kuat sehinnga memerlukan listrik yang besar untuk lampu tersebut lampu . Lampu 
dimmer memiliki ukuran yang beragam dan menurut fungsi masing masing pada 
bangunan 

 E. Analisa Sistem Penghawaan 

           

        ( Gambar 4.28  Air Conditioner / AC   ) 
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  Sistem Penghawaan di setiap massa bangunan menggunakan AC ( 
Air Conditioner ) Fungsi AC sendiri yaitu sebagai pendingin ruangan . dengan 
menggunakan AC bangunan tersebut dirasa akan nyaman . bangunan pada 
umumnya menggunakan AC ini sebagai penghawaan buatan .  

 F. Analisa Sistem Pemadam Kebakaran  

   

( Gambar 4.29  hydrant/ Springkler    ) 

 Sistem Pemadam kebakaran di beberapa bangunan besar seperti kantor , 
mall , yaitu Menggunakan hydrant , hydrant berfungsi sebagai alat bantu 
memadamkan kebakaran . biasanya dijumpai di bangunan bangunan besar , 
contohnya mall , Rusun , Hotel . ditambah lagi yang namanya Head Springkler , 
Biasanya dipasang di dalam bangunan . ketika terjadi kebakaran atau tercium bau 
asap , Head Springkler biasanya otomatis menyala dan mengeluarkan air dari atas . 
jarak pemasangan Springkler yaitu maksimum  4,6 meter dari jarak atas springkler 
dan 1,7 dari tembok  
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 G. Analisa Sistem Penangkal Petir  

 

( Gambar 4.30 Penangkal Petir ) 

 Penangkal Petir sangat Penting . apalagi bangunan tersebut memiliki 2 
lantai  , Fungsi dari penangkal petir sendiri yaitu sebagai jalan mengalirkan arus 
listrik petir menuju ke permukaan bumi, tanpa merusak benda apapun yang 
dilewati oleh petir tersebut.  

 

 

 

 

 

   

 

 


