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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Pengertian Judul : 

1. Stasiun  : Suatu tempat yang dilengkapi alat untuk memindahkan 

atau menerima gelombang radio terutama radio kantor dan 

teknik penyiaran secara bersama pada suatu bangunan 

untuk ditransmisikan radio atau televisi (              , di dalam 

Rahmat Dwi Santoso, TGA UNS 790, 2002) 

2. Televisi : Suatu cara komunikasi dengan pemindahan dan 

pertunjukan suatu gambar atau adegan dari perubahan 

sinar-sinar cahaya ke dalam sinyal atau isyarat elektris 

secara seksama sehingga tercipta gambar semula pada 

penerimaan jarak jauh. (    , di dalam Rahmat Dwi 

Santoso, TGA UNS 790, 2002) 

3. Swasta : Perorangan, kepunyaan atau berhubungan dengan 

seseorang atau sekelompok orang, bukan milik 

pemerintah. (WJS Poerwodarminto, Balai Pustaka, 1995) 

4. Akustik : - Suatu ilmu yang  mempelajari tentang bunyi. (Prasasto 

Satwiko, Penerbit Andi, 2004) 

- Suatu sistem pengendalian lingkungan terhadap ruang-

ruang arsitektural, untuk menghasilkan suatu kondisi 

mendengar yang nyaman. 

 

Jadi pengertian Stasiun Televisi Swasta di Surakarta dengan penekanan pada 

pengendalian akustik adalah suatu bangunan atau sekelompok bangunan yang 

menyelenggarakan, menerima dan menyiarkan program-program secara audio 

visual yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 
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mengabungkan teknologi dan strategi desain bangunan terhadap ruang-ruang 

arsitektural, untuk menghasilkan suatu kondisi mendengar yang nyaman. 

 

 

 

 

B. Latar Belakang 

1. Peran Televisi Bagi Penduduk Indonesia 

Dalam hidupnya manusia membutuhkan adanya komunikasi antar 

sesamanya untuk berinteraksi demi pemenuhan kebutuhannya. Komunikasi 

dapat dilakukan secara langsung maupun tak langsung melalui berbagai media. 

Melalui komunikasi akan diperoleh berbagai informasi.  

Televisi merupakan salah satu sarana informasi sekaligus komunikasi yang 

cukup digemari dan berkembang pesat di dunia dan juga di Indonesia. Pada 

tahun 1981 baru sekitar separuh penduduk Indonesia yang dapat menonton 

televisi, namun sampai tahun 1998 hampir sekitar 80% penduduk Indonesia 

menonton televisi setiap harinya (Ruedi Hoffman, 1999, p: vi). Tidak dipungkiri 

lagi bahwa televisi yang dulunya masih termasuk barang mewah sekarang sudah 

menjadi kebutuhan sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini tak lepas dari 

kelebihan televisi yang mampu menghadirkan gambar dan suara secara 

bersamaan dan dapat dinikmati secara sekilas bila dibandingkan dengan media 

informasi yang lain. Dengan adanya media ini diharapkan mampu menyalurkan 

informasi hingga ke tempat-tempat yang terpencil. 

 

2. Undang-Undang Penyiaran dan Keberadaan Stasiun Televisi Swasta di 

Indonesia 

Keberadaan televisi di Indonesia sebenarnya dimulai tahun 1961 sebagai 

sarana untuk publikasi penyelanggaraan ASIAN Games ke-4 di Jakarta. Televisi 

Republik Indonesia (TVRI) muncul sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia 

dengan status sebagai stasiun televisi milik pemerintah.  Pada tanggal 24 

Agustus 1989 RCTI secara resmi mengudara, namun saat itu stasiun televisi 

swasta diwajibkan untuk tetap merelay beberapa siaran TVRI. Keberadaan RCTI 

diikuti dengan keberadaan SCTV tahun 1990, TPI tahun 1991, AnTV dan 

Indosiar di tahun 1993. Keluarnya Surat Keputusan No. 286/SK/Menpen/1999 
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tentang Penetapan Hasil Sleksi Permohonan Ijin Pendirian Televisi Swasta, 

memberikan dampak yang besar pada kemunculan stasiun televisi swasta di 

indonesia. Sejak saat itu muncul beberapa stasiun televisi baru yaitu TransTV, 

Global TV, TV7 MetroTV, dan Lativi, kemunculannya tersebut mendapat 

sambutan yang sangat baik oleh masyarakat. (Rahmat, 2002, p: 18) 

Respon positif yang ditunjukkan masyarakat terhadap kemunculan beberapa 

stasiun televisi baru di Indonesia merupakan fenomena yang sangat 

menggembirakan. Oleh karena itu perkembangan stasiun televisi swasta di 

Indonesia untuk beberapa tahun ke depan dirasa cukup potensial. Dibalik 

kemunculan beberapa stasiun televisi swasta di Indonesia ternyata semuanya 

berlokasi di Jakarta. Hal ini bisa dipahami mengingat Jakarta adalah ibukota 

Indonesia sehingga lebih potensial dan berbagai fasilitas pendukung lain juga 

tersedia. Namun di lain sisi potensi-potensi di daerah kurang tergali terlebih di 

daerah yang berjauhan dengan Jakarta.  

Pada tahun 2002 muncul  UU No 32 yang mengatur tentang sistem 

penyiaran nasional Indonesia menyatakan bahwa “ Dalam sistem penyiaran 

nasional, terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu 

yang dikembangkan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal” 

(www.kompas.com, 5 september 2002). Kemunculan UU ini memimbulkan 

berbagi polemik terutama bagi stasiun televisi swasta nasional di Jakarta karena 

dalam lima tahun kedepan mereka akan menjadi stasiun lokal yang harus 

memiliki beberapa stasiun transmisi di daerah jika ingin siarannya dapat diterima 

di berbagai wilayah di Indonesia. Namun di lain pihak hal ini memunculkan 

potensi untuk kemunculan stasiun televisi swasta lain yang berbasis di daerah. 

 

3. Potensi Stasiun Televisi di Surakarta 

Keberadaan stasiun televisi swasta di Jawa Tengah sekitar satu tahun ini 

cukup semarak karena di beberapa daerah telah muncul stasiun televisi swasta 

diantaranya Borobudur TV yang berada di Semarang dan Banyumas TV yang 

berada di Purwokerto. Bulan September tahun 2004 teleh mengudara sebuah 

stasiun televisi swasta di Surakarta yaitu Terang Abadi Televisi, namun siaran, 

jangkauan, program-programnya serta tampilan fisiknya masih sangat terbatas, 

sehingga belum mampu bersaing dengan stasiun-stasiun televisi swasta lain di 

Indonesia.  
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Surakarta sendiri memiliki berbagai potensi di berbagai bidang, terutama 

dalam bidang kebudayaan dengan adanya Keraton Kasunanan Surakarta dan 

Pura Mangkunegaran yang merupakan salah satu akar budaya jawa. 

Keberadaan keraton ini mempengaruhi budaya-budaya yang berkembang di 

kota-kota di sekitar Surakarta terutama di eks Karesidenan Surakarta. Dalam 

pemahaman kebanyakan orang di luar Surakarta, mereka lebih mengenal 

Surakarta dengan sebutan Solo dan tidak hanya dalam batas wilayah Kodya 

Surakarta namun mencakup beberapa kabupaten di Sekitarnya yang dulu 

tergabung dalam Karesidenan Surakarta. Pemahaman ini justru menambah 

kekayaan budaya dan potensi yang dapat digali dan tampilkan dari Surakarta 

dan sekitarnya. 

Tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh oleh keraton masih diakui dan 

mendapat respon positif dari masyarakat sekitar bahkan menjadi salah satu daya 

tarik wisata dari kota ini. Beberapa events yang selama ini mampu menyedot 

perhatian diantaranya Grebeg Pasa, Syawalan, Kirab Pusaka, Grebeg Maulud, 

Grebeg Besar. Selain wisata dari keraton di sekitar kota Surakarta juga terdapat 

banyak daerah-daerah wisata seperti Tawangmangu, Candi Sukuh dan Candi 

Cetho, Wisata Pengging, TST Jurug menambah potensi Surakarta dalam bidang 

pariwisata. Adanya potensi-potensi tersebut tentunya dapat menjadi dasar untuk 

keberadaan sebuah stasiun televisi swasta di Surakarta. Karena dengan adanya 

sebuah stasiun televisi swasta di Surakarta diharapkan mampu mengangkat dan 

melestarikan potensi-potensi daerah. 

Melihat fenomena dan berbagai potensi yang ada maka, di Surakarta cukup 

berpontensi untuk dibangun sebuah stasiun televisi swasta yang tidak hanya 

berskala lokal namun juga mampu menjadi sebuah stasiun televisi swasta 

nasional.  

4. Kebutuhan Akustik dalam Stasiun Televisi 

Aktifitas yang terjadi pada stasiun televisi sangat beragam dan memiliki 

tingkat kebisingan yang berbeda-beda. Aktifitas utama berupa kegiatan produksi 

menuntut adanya penyelesaian khusus untuk mengendalikan bising dan gema 

serta berbagai gejala bunyi yang terjadi membutuhkan perlakuan khusus 

sehingga menghasilkan bunyi yang berkualitas. Namun di sisi lain ruang ini juga 

menghasilkan suara dengan kekuatan yang cukup besar sehingga dapat 

mengganggu ruang yang lain karena ruang-ruang dalam sebuah stasiun televisi 
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memiliki karakteristik Kondisi tersebut membutuhkan adanya penanganan yang 

lebih untuk mengendalikan bunyi. 

Selain itu aktifitas di sekitas bangunan terutama jalan raya tentu 

menimbulkan kebisingan tersendiri. Hal ini disebabkan sebuah stasiun televisi 

memiliki persyaratan kemudahan akses karena akan berhubungan dengan 

pihak-pihak yang berasal dari berbagai daerah sehingga sebuah stasiun televisi 

biasanya ditempatkan di tempat stategis. Konsekuensi dari penempatan tersebut 

adalah kondisi lingkungan yang cukup ramai terutama dari jalan raya. Keadaan 

ini bila tidak diperhatikan akan menimbulkan dampak bising yang merambat ke 

dalam bangunan, sehingga dapat mengganggu aktifitas di dalamnya. Oleh 

karenanya perlu adanya pengaturan akustik yang berasal dari luar yang biasa 

disebut dengan pengendalian bising lingkungan. 

 

5. Pengendalian Bising 

Dalam Arsitektur, sistem akustik merupakan suatu sistem pengendalian noise 

baik secara lingkungan maupun ruang terhadap ruang-ruang arsitektural, untuk 

menghasilkan suatu kondisi mendengar yang nyaman, baik dalam ruang tertutup 

maupun di udara terbuka sehingga penghuni ruang-ruang arsitektural di dalam 

maupun di luar akan cukup dilindungi terhadap bising dan getaran yang 

berlebihan. Dengan memperhatikan aspek tersebut maka akan tercipta ruang 

arsitektural yang nyaman dimana kondisi mendengarkan diciptakan dengan ideal 

sehingga akan mendukung aktifitas yang terjadi di dalamnya. (Leslie L. Dolle, 

1990, p: 4) 

Selama ini pengendalian terhadap sistem akustik dilakukan hanya dengan 

mengandalkan pemakaian bahan-bahan fabrikasi yang telah didesain secara 

khusus untuk mengatasi permasalahan akustik. Dalam mengatur sistem akustik 

sebenarnya tidak hanya bergantung dengan menggunakan bahan-bahan 

fabrikasi yang mahal, kenyamanan akustik dapat pula diperoleh dengan 

memadukan bahan akustik fabrikasi dengan strategi-strategi desain seperti 

pengaturan ruang, pemanfaatan udara dan juga bahan-bahan yang berasal dari 

alam.   

Dengan pertimbangan tersebut maka muncul gagasan untuk merencanakan 

dan merancang sebuah Stasiun Televisi Swasta di Surakarta dengan perpaduan 

antara teknik-tenik desain dalam pengaturan akustik dengan bahan-bahan 
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akustik fabrikasi sehingga akan lebih hemat namun tetap memperoleh 

pengaturan akustik yang baik. 

 

 

 

C.  Permasalahan 

Surakarta merupakan kota yang cukup potensial di Indonesia terutama di Jawa 

Tengah, untuk itu kehadiran sebuah stasiun televisi di kota ini cukup potensial. 

Sedangkan dalam sebuah stasiun televisi  memiliki ruang-ruang dengan  

karakteristik yang berbeda-beda terutama dalam hal kebutuhan akan akustik 

ruangnya. Pengaturan akustik dalam sebuah bangunan selain menggunakan 

bahan fabrikasi juga dapat dilakukan secara alami dengan memperhatikan 

strategi-strategi desain yang digunakan. 

Jadi permasalahannya adalah : 

“Bagaimana desain Stasiun Televisi Swasta di Surakarta yang menerapkan 

sistem akustik dengan memanfaatkan strategi desain pada bangunan” 

 

D. Persoalan 

1. Bagaimana menempatkan bangunan stasiun televisi pada lokasi yang tepat  

� Kemudahan akses dalam sebuah stasiun televisi cukup penting karena 

dalam pelaksanaannya akan berhubungan dengan berbagai pihak yang 

tidak hanya berasal dari Surakarta. Sehingga dibutuhkan kemudahan 

pencapaian dari dalam dan dari luar kota. 

2. Bagaimana rancangan orientasi bangunan terhadap sumber bising 

lingkungan agar terhindar dari gangguan bising luar sekaligus mengurangi 

pemanasan ke bangunan. 

� Arah orientasi bangunan dapat berpengaruh pada beberapa hal salah 

satunya akan mempengaruhi noise lingkungan yang sampai ke 

bangunan. Dengan arah tertentu nosie yang masuk dapat berkurang 

atau justru dapat bertambah, oleh karena itu perlu adanya pengaturan 

arah orientasi dalam hal ini orientasi berupa arah hadap bangunan, 

perletakan main entrance dan side entrance, perletakan bukaan dinding 

yang dapat berpengaruh langsung pada perambatan suara perlu 

diperhitungkan dalam mengurangi bising luar. 
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3. Bagaimana rancangan tata landscape pada site agar dapat meredam bising 

lingkungan sekaligus menambah estetika site. 

� Secara umum penataan taman atau landscape pada sebuah site 

bertujuan untuk menambah estetika dari sebuah bangunan. Namun 

sebenarnya tata landscape juga dapat membantu untuk mereduksi 

tingkat noise dari lingkungan, pengurangan itu dapat dicapai misalnya 

dengan memilih jenis vegetasi, tingkat kepadatan vegetasi, karakter 

tanaman, profil landscape dan jarak antara bangunan dengan jalan. 

4. Bagaimana pola tata ruang untuk memperoleh sistem akustik yang baik 

� Dalam sebuah stasiun televisi memiliki ruang-ruang yang berbeda sifat 

dan kegunaanya. Pada intinya dibedakan ruang bising dan tenang, 

perbedaan ini membutuhkan penataan ruang-ruang sehingga nantinya 

tidak mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Buffer yang dapat 

digunakan dalam ruang bermacam-macam seperti penentuan jumlah 

masa, penggunaan koridor, ruang-ruang penyimpanan, ruang kedap 

udara dan sebagainya.  

5. Bagaimana memilih dan memasang bahan material bangunan yang mampu 

mendukung sistem akustik ruang. 

� Setiap bahan material memiliki sifat yang berbeda-beda terhadap bunyi, 

ada yang menyerap dan ada yang memantulkan bunyi. Hal ini 

diperlukan adanya pemilihan bahan-bahan yang akan digunakan 

berdasarkan karakteristik ruangnya.  

 

E. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Merumuskan konsep perencanaan dan perancangan Stasiun Televisi Swasta 

di Surakarta yang menerapkan sistem akustik dengan memanfaatkan strategi 

desain pada bangunan. 

2. Sasaran 

• Membuat konsep lokasi stasiun televisi swasta yang berada di Surakarta 

• Membuat konsep tampilan fisik sebuah stasiun televisi swasta 

• Membuat konsep orientasi bangunan, tata landscape stasiun televisi 

untuk meredam bising lingkungan. 
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• Membuat konsep peruangan, tata ruang dalam stasiun televisi yang 

mendukung sistem akustik ruang 

• Membuat konsep struktur dan bahan material yang mendukung sistem 

akustik  

 

 

F. Metodologi Desain 

Proses perencanaan dan perancangan Stasiun Televisi Swasta di Surakarta ini 

dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

Dalam merencanakan dan merancang sesuatu maka dibutuhkan bermacam-

macam data yang relevan. Data-data yang dibutuhkan dibedakan menjadi : 

a. Data Primer  

Merupakan data pokok yang dijadikan bahan dasar dalam perencanaan 

dan perancangan Stasiun Televisi Swasta di Surakarta.  

b. Data Sekunder 

Merupakan data tambahan yang digunakan sebagai pendukung. 

Pada proses kali ini dibutuhkan beberapa data sebagai berikut : 

Tabel I-1 
Metode Pengumpulan Data 

 
Jenis Data Metode Pengumpulan Data Yang Dibutuhkan 

Primer 

 

Wawancara  

 

Observasi Lapangan 

 

Data struktural stasiun televisi 

Kegiatan pada stasiun televisi 

Peruangan dalam stasiun televisi 

Tingkat kebisingan pada stasiun 

televisi 

Studi Banding stasiun televisi 

Sekunder Kajian Pustaka 

Media Internet 

 

 

 

Survey Instansional 

Tinjauan tentang teori akustik 

Tinjauan tentang pertelevisian 

Tinjauan tentang noise control  

Standar peruangan dan furniture 

Material dan struktur bangunan 

RUTRK Surakarta 

Peta Site 
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Sumber : Analisa pribadi 
 
 

2. Analisa 

Dalam proses perencanaan dan perancangan stasiun televisi swasta kali ini, 

pada tahapan analisa akan dilakukan pengolahan data-data yang telah 

dikumpul dan dikelompokkan berdasarkan pemrograman fungsional, 

performasi dan arsitektural.  

� Pada analisa fungsional bertujuan untuk mengidentifikasi penggunan 

stasiun televisi, kegiatan semua pengguna dan kebutuhan dari pemakai 

stasiun televisi 

� Analisa performasi akan membahas tentang persyaratan atau kriteria 

pemilihan site sebuah stasiun televisi, persyaratan kenyaman akustik 

ruang-ruang dalam stasiun televisi. 

� Analisa arsitektural merupakan tahap penggabungan dari hasil 

identifikasi pada dua analisa sebelumnya (fungsional dan performasi).  

Dalam proses ini akan menganalisa tentang ruang, masa, tampilan, 

pengolahan site, material dan struktur bangunan yang menyatukan 

antara tuntutan kebutuhan pengguna (user) dan persyaratan atau kriteria 

standar yang ada.  

Output dari beberapa analisa yang saling berhubungan akan disintesakan 

untuk menghasilkan beberapa konsep. 

3. Konsep 

Dari proses analisa dan sintesa arsitektural akan dihasilkan beberapa konsep 

yaitu konsep lokasi dan site, konsep kebutuhan ruang, konsep orientasi 

bangunan, konsep tata landscape, konsep tampilan fisik dan konsep material 

dan struktur bangunan. 

4. Transformasi desain 

Dalam transformasi desain beberapa konsep yang telah tersusun akan 

disintesakan untuk menghasilkan beberapa desain skematis. Pada tahap ini 

yang akan disintesakan adalah : 

� konsep lokasi akan disintesakan dengan konsep kebutuhan ruang, 

konsep orientasi dan tata landscape menjadi skema site plan 

� Konsep ruang dengan konsep orientasi, dan landscape menjadi desain 

denah 
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� Konsep orientasi, konsep tampilan  dan konsep struktur menjadi desain 

tampak 

� Konsep tampilan dan konsep struktur dan material akan menjadi skema 

potongan 

� Konsep material dan struktur disintesakan dengan konsep tampilan 

menjadi detail arsitektural 

 

5. Desain 

Merupakan tahap produksi (Productuon phase) dan penyempurnaan 

rancangan grafis dari skema desain (desain kasar) menjadi gambar yang 

siap saji. Gambar yang dihasilkan berupa : 

- Site Plan   - Situasi 

- Denah   - Tampak 

- Potongan   - Detail Akustik 

- Perspektif Interior  - Perspektif eksterior 

 

 

G. Sistematika Pembahasan  

BAB I  :  Pendahuluan 

Mengungkap latar belakang, permasalahan, persoalan, tujuan 

dan sasaran, metodologi desain dan sistematika pembahasan 

BAB II  :  Tinjauan Stasiun Televisi 

Berupa tinjauan tentang dunia pertelevisian yang meliputi dunia 

pertelevisian, studi banding stasiun televisi yang sudah ada dan 

tinjauan tentang Surakarta berkaitan dengan keberadaan 

stasiun televisi. 

BAB III  :  Tinjauan Akustik  

Terdiri dari tinjauan teori tentang sistem akustik yang berisi 

tentang bunyi, strategi desain, bahan material dan tinjauan 

tentang akustik pada stasiun televisi 

BAB IV  :  Stasiun Televisi Swasta di Surakarta yang di rencanakan 

  Memaparkan tentang stasiun televisi yang direncanakan meliputi 

kegiatan, struktur organisasi, skala pelayanan dan lain-lain 

BAB V  :  Analisa 
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Memaparkan proses penentuan konsep dari Perencanaan dan 

Perancangan Stasiun Televisi Swasta dengan penekanan Pada 

Sistem Akustik. 

BAB V : Konsep Perencanaan dan Perancangan Stasiun Televisi Swasta 

dengan penekanan Pada Sistem Akustik 

BAB II  
TINJAUAN UMUM STASIUN TELEVISI 

 
A. TINJAUAN UMUM STASIUN TELEVISI SWASTA 

1. Perkembangan StasiunTelevisi Swasta 

a. Sejarah Televisi 

Televisi merupakan temuan internasional karena banyak ilmuwan-

ilmuwan yang terlibat di dalam penelitian dan pengembangan teknologi ini. 

Awal mula adanya televisi dimulai dengan ditemukannya selenium yang 

memiliki kemampuan untuk merekam setiap gambar yang ada. Kemampuan 

benda ini hampir sama dengan kinerja mata manusia dalam merekam sesuatu 

yang dilihatnya. Selenium memiliki suatu kelemahan yaitu hanya dapat 

menangkap gambar sebagian saja, sehingga dibutuhkan banyak selenium 

untuk menangkap gambar secara utuh. 

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1884 di Jerman muncul 

teknik baru dengan menggunakan alat seperti roda putar berbentuk spiral yang 

didalamnya terdapat kumpulan gambar-gambar yang berbentuk pita selenium. 

Cara kerjanya dengan memutar roda, saat roda berputar gambar akan terlihat 

bergerak. Kelemahan dari sistem ini adalah diperlukan cahaya yang sangat 

kuat untuk menampilkan gambar ke layar.  

Beberapa tahun kemudian di Rusia dikembangkan teknik bagaimana 

mengubah roda putar dengan menggunakan alat baru yang disebut tabung 

sinar katoda. Alat ini dapat menangkap gelombang-gelombang elektronik 

dengan mengendalikan loncatan-loncatan elektron yang bersifat magnetik 

pada layar fotosensitif. Empat tahun kemudian perkembangan penemuan ini 

terhenti karena adanya Perang Dunia I.  

Setelah PD I berakhir banyak ditemukan kemajuan dalam pertelevisian 

yang tidak hanya dilakukan secara individual namun adanya kerjasama antar 

individu dalam suatu laboratorium besar seperti RCA dan GE.  Saat itu pula di 
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Inggris diperkenalkan Televisor yang mampu mempresentasikan tiga surat 

kabar dalam tiga minggu.  

Ide tersebut berkembang hingga ke Amerika Serikat yang kemudian 

mengembangkan suatu perusahaan yang membuat pemancar TV dan 

penerima TV sekaligus. Pada tahun 1935 terjadi peningkatan gelombang garis 

yang ditangkap oleh layar dari 120 garis menjadi 240 garis. Tahun 1937 TV 

sudah dapat menangkap 441 garis (standar saat ini adalah 525 garis yang 

ditangkap layar). Perkembangan pesat pertelevisian dunia terjadi antara tahun 

1951 dan 1954 dimana saluran (channel) Ultra High Frekuensi (UHF) mulai 

dibuka serta diketemukannya televisi berwarna. 

 

b. Perkembangan Stasiun Televisi di Dunia 

Daratan Eropa merupakan cikal bakal siaran televisi pertama didunia, 

yang diawali di Jerman (1928), kemudian di Perancis (1935), selanjutnya di 

Inggris Raya (1936), sedangkan di Amerika siaran televisi baru popular tahun 

1939. 

Semenjak pengembangan teknologi pertelevisian berkembang di Amerika 

Serikat, pada tahun 1939 delapan stasiun penyiaran visual telah terdaftar oleh 

FRC (Federal Radio Comission). Saat itu penontonnya para insiyur dan 

petualang bisnis yang mencari peluang mengembangkan dunia 

pertelevisian.Kemudian tahun 1939 RCA mulai menyiarkan program TV secara 

regular dengan durasi sekitar 10 jam selama seminggu, langkah ini diikuti oleh 

CBS dan Phileo. Sejak PD II perkembangan agak terhambat dan televisi mulai 

ditampilkan pada sidang umum PBB tahun 1946. Setelah itu terdapat sekitar 

empat stasiun televisi besar yaitu NBC, CBS, du Mont dan ABC.  

Dua puluh tahun kemudian telah berkembang 541 stasiun dan hampir 90 

% rumah tangga memiliki pesawat televisi. Selanjutnya pada tahun 1963-1975 

mulai dikembangkan TV kabel, saat itu pula telah diluncurkan beberapa satelit 

yang menjadikan siaran televisi berubah sangat cepat. Perusahaan TV besar 

bermunculan seperti Walt Disney Company, Viacom, dan Paramount. Bahkan 

banyak dari stasiun televisi yang mengkhususkan pada satu metode penyiaran 

seperti HBO, MTV, CNN, ESPN dan lain-lain. Hingga saat ini perkembangan 

stasiun telavisi di dunia diprakarsai oleh negara-negara Eropa, Amerika, Uni 

Soviet dan Jepang.  
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Keberadaan televisi di Indonesia sebenarnya dimulai tahun 1961 sebagai 

sarana untuk publikasi penyelenggaraan ASIAN Games ke-4 di Jakarta. Awal 

keberadaan stasiun televisi di Indonesia ditandai dengan kemunculan Televisi 

Republik Indonesia (TVRI) sebagai stasiun televisi milik pemerintah. 

 

c. Perkembangan Stasiun Televisi Swasta di Indonesia 

Keluarnya surat keputusan No. 190/A/Kep/Menpen/1987 tangga 20 

Oktober 1987 tentang Siaran Saluran Terbatas membuat masyarakat terutama 

di Jakarta mulai mengenal RCTI dengan sistem decoder dan memasukkan 

iklan. Pada tanggal 24 Agustus 1989 RCTI secara resmi mengudara, namun 

saat itu stasiun televisi swasta diwajibkan untuk tetap merelay beberapa siaran 

TVRI. Keberadaan RCTI diikuti dengan keberadaan SCTV tahun 1990, TPI 

tahun 1991, AnTV dan Indosiar di tahun 1993. 

Beberapa tahun ini keberadan stasiun televisi swasta di Indonesia makin 

semarak tepatnya setelah dikeluarkannya Surat Keputusan No. 

286/SK/Menpen/1999 tentang Penetapan Hasil Sleksi Permohonan Ijin 

Pendirian Televisi Swasta. Sejak saat itu muncul beberapa stasiun televisi baru 

yaitu TransTV (PT Televisi Transformasi Indonesia), Global TV (PT Global 

Informasi Bermutu), TV7 ( PT Kompas Gramedia Group), MetroTV (PT Media 

Group), dan Lativi (PT Pasar Raya Mediakarya), kemunculannya tersebut 

mendapat sambutan yang sangat baik oleh masyarakat.  

2. Fungsi Televisi Swasta 

Fungsi teknis dari televisi swasta adalah : 

a. Fungsi Pendidikan 

Sebagai salah satu media komunikasi, televisi merupakan sarana 

yang paling efektif dalam menyiarkan acara-acara termasuk acara 

pendidikan kepada masyarakat yang banyak jumlahnya. Media ini cukup 

efektif karena mampu menampilkan pengetahuan dalam gambar dan 

suara yang dapat menjangkau ke berbagai daerah dalam waktu yang 

singkat. 

b. Fungsi penerangan 

Dalam fungsinya sebagai alat penerangan dan pemersatu bangsa 

televisi swasta memiliki tugas :  
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1) Usaha membangun bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnya 

(nation character building) 

2) Acara yang disiarkan televisi sekaligus merupakan sarana untuk 

memelihara dan mendorong perkembangan budaya bangsa 

Indonesia 

3) Dalam rangka membina persatuan, kesatuan dan jiwa bangsa 

Indonesia, maka siaran televisi swasta melakukan pendekatan-

pendekatan pragmatis yang didasarkan pada kesenangan khalayak 

umum yang secara formal penyampaian pesan dengan cara pidato 

sedangkan secara informal antara lain dengan ceramah, komentar 

dan lain-lain 

c. Fungsi Hiburan 

Sebagai stasiun televisi swasta fungsi hiburan sangat melekat dan 

tampak paling dominan. Sebagian besar alokasi waktu siaran diisi oleh 

acara hiburan, hal ini dikarenakan tujuan utamanya adalah memberikan 

siaran hiburan pada masyarakat. 

d. Fungsi sebagai Badan Usaha Swasta 

 Sebagai badan usaha swasta maka televisi swasta juga 

menerapkan asas komersial guna menunjang kelancaran operasional 

maupun kesejahteraan karyawannya. Sedangkan manifestasi dari asas 

komersial akan berpengaruh pada penampilan maupun sistem sirkulasi 

karena diperlukan untuk: 

� Menarik konsumen sebanyak mungkin 

� Menarik pihak swasta lain untuk menggunakan jasa siaran 

niaga/iklan.  

3. Sistem Penyiaran Televisi 

Dalam memenyampaikan siarannya, televisi memiliki berbagai cara 

penyiaran yaitu : 

a. Sistem Kabel 

Awalnya ditemukan sekitar 40 tahun lalu di Amerika Serikat dan 

dikenal dengan nama CATV (Community Antenna Television). Sebagai 

pemancarnya digunakan jenis cabel coaxial, melalui kabel inilah 

pelanggan dapat menikmati siaran yang dipancarkan oleh stasiun televisi. 

Sistem ini lebih dikenal masyarakat dengan istilah TV kabel (Cable 
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Television). Sistem ini memiliki kelemahan mudah untuk disadap dan 

kurang efisien karena memerlukan kabel-kabel yang panjang. 

b. Digital Scrambling  

Merupakan sistem penyiaran dengan menggunakan teknologi 

pengacakan siaran secara digital. Pengacakan dilakukan pada sinyal 

yang berguna untuk menstabilkan gambar, warna dan suara. Alat 

pengecaknya adalah decoder, dengan decoder inilah siaran baru dapat 

diterima dan dinaikmati sepenuhnya.  

Keuntungan dari teknik ini yaitu sulit dipalsu karena pengacakan 

dilakukan secara bervariasi, selain itu juga mudah dipantau melalui 

komputer. Jadi jika pelanggan terlambat membayar atau lupa mematikan 

dapat dimatikan secara otomatis. 

c. Televisi Siaran Bebas 

Pada sistem ini pemirsa tidak memerlukan alat elektronik seperti 

decoder melainkan dapat secara langsung menikmati siaran melalui 

pesawat televisi. 

d. Pay Television 

Pay television merupakan suatu sistem pelayanan melalui sentral 

video yang terbatas. Biasanya berada dalam suatu lingkup kecil seperti 

tempat hiburan atau hotel dan dapat melayani sekaligus 8-10 program 

yang disiarkan secara simultan non-stop. Pemirsa hanya tinggal memilih 

program yang diinginkan dengan memberikan sumbangan dalam bentu 

uang logam atau koin.  

e. Sistem Langsung Melalui SLS/DBS 

Sistem ini bekerja dengan menyiarakan informasi secara langsung ke 

penerima yang berada di daerah cakupan antena pesawat. Pesawat 

televisi yang ada di rumah-rumah harus dilengkapi dengan antena disk 

semacam antena parabola dan dapat langsung menerima melelui satelit 

pemancar. 

 
 

4. Prosedur Penyiaran Stasiun Televisi 

Bagian penyiaran merupakan salah satu dari beberapa divisi dalam stasiun 

televisi, namun bagian ini merupakan ujung tombak dari semua kegiatan televisi 
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karena bagian ini merupakan paduan antra teknik operasional dan program 

acara televisi.  

Secara umum proses penyiaran sebuah program acara dapat dibagi menjadi 

dua bagian yaitu : 

a. Siaran Tidak Langsung  

Sesuai dengan namanya, maka program acara yang ditayangkan sudah 

dilakukan sebelum saat penayangan. Sebelum ditayangkan acara tersebut 

telah melalui beberapa proses penyempurnaan. Secara garis besar dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Siaran Langsung 

Siaran langsung atau live event merupakan acara yang disiarkan 

secara langsung saat kejadian atau saat shooting. Siaran langsung sendiri 

dapat dibedakan dalam dua katergori besar yaitu siaran langsung dari studio 

atau di area stasiun televisi itu sendiri dan siaran langsung yang berasal dari 

luar area stasiun televisi.  

Proses acara siaran langsung dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIO 

Penerima Microwave 

Penerima Satelite 

 
Master Control Room On Air Presentation 

Bagian Transmisi 

Skema II-2 
Proses Produksi Siaran langsung 

Sumber : Teknik Broadcastng Televisi, p : 44 

Bagian Produksi Non-Drama 
Bagian Produksi Drama 
News Departemen 
Studio Departemen 

 
Post 
Productin 

Tape 
Library 

VTR Material 
On Air berupa 
Tape 

Elecronic Field Production EDITING 

Productin House 

On Air Presentation 

Skema II−1 
Proses Produksi Siaran Tidak Langsung 

Sumber: Teknik Broadcasting Televisi, p : 38 
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5. Teknik Dasar penyiaran (Broadcasting) 

a. Bagian VTR Material Room 

Bagian ini bertugas menyiapkan materi-materi program yang bersifat 

taping dan sudah siap tayang dalam bentuk tape atau kaset. Kaset siap 

tayang tersebut oleh bagian VTR akan di barcode atau dikomputerisasikan 

dan dibagi segmen-segmennya. Kebanyakan untuk program 30 menit dibagi 

dalam 3 segmen, sedangkan program 60 menit dibangi dalam 5 segmen 

waktu atau break. Setelah itu di-input ke mesin pemutar materi program. 

Bagian VTR juga menyuplai keperluan materi-materi iklan.  

b. Bagian Studio 

Studio merupakan pensuplai program acara, acara yang ditampilkan 

terbagi dalam dua katergori besar yaitu : 

• Live Events atau siaran langsung  

• Recording events, yaitu program acara yang direkam lebih dahulu 

(taping), baik program acara non-drama maupun program acara 

drama sebagai studio mini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bagian Presentasi 

Merupakan bagian yang mengatur irama waktu kapan program acara on 

air (baik live maupun taping) dengan kapan watunya iklan atau komersial 

akan ditayangkan. 

Bagian presentasi juga bertugas untuk : 

Skema II-3 
Studio Sebagai Pensuplai Acara 

Sumber : Teknik broadcastng Televisi, p : 26 
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• Menaikkan atau menurunkan identitas stasiun televisi (logo atau 

caption) 

• Menaikkan atau menutunkan informasi berjalan (crawl atau running 

text) 

• Quality control terhadap isi dari program acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Master control/MC-Console 

Bagian Master Control Room yang dilengkapi meja utama atau console 

pemantau alur sinyal audio dan video merupakan bagian utama atau 

jantungnya sebuah stasiun televisi. Bagian ini merupakan lalu lintas sinyal 

masuk dan keluar.  

Tugas utama master kontrol adalah : 

• Menjadi penyangga utama penyelenggaraan siaran 

• Membagi-bagi sinyal input ke bagian lain (studio, presentasi, transfer) 

• Melakukan quality control audio dan video 

• Menjadi koordinator utama saat siaran langsung 

• Memonitoring siaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema II-4 
Bagian Dalam Ruang Presentasi 

Sumber : Teknik broadcastng Televisi, p : 28 
 

Skema II-5 
Lay Out Master Control 

Sumber : Teknik broadcastng Televisi, p : 29 
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e. Bagian Rekam (Transfer Room) 

Bagian ini memiliki fungsi sebagai : 

• Perekam materi-materi live atau keperluan siaran tunda 

• Perekam acara off-air (hasil on-air yang sudah ke masyarakat) guna 

keperluan saksi ke pemasang iklan (broadcast on air witness) 

• Perekam materi-materi dari luar negeri, di mana bagian ini akan 

mentransfer ke sistem Indonesia yakni sistem PAL dari format yang 

digunakan oleh negara asal. 

• Perekam materi yang berformat nondigital (Beta SP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Tape Library 

Tape library bertugas mencatat semua kaset (tape) yang keluar 

danmasuk, agar tetap termonitor keberadaannya 

g. Electronic Field Production ( produksi lapangan ) 

EFP merupakan bagian program acara televisi yang bersifat outdoor atau 

peliputan di luar studio. EFP merupakan bagian yang terintergrasi dari seksi 

camera, audio dan lighting. Hasil shooting bagian EFP merupakan data 

mentah sehingga harus di edit untuk mendapatkan sebuah urutan cerita atau 

gambanr yang diinginkan 

h. Bagian Transmisi 

Merupakan bagian yang bertugas menyiarkan sinyal-sinyal audio dan 

video ke masyarakat. Bagian ini berhubungan dengan masalah gelombang 

Skema II-6 
Transfer Room 

Sumber : Teknik broadcastng Televisi, p : 30 
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dan frekuensi, daya pancar transmitter, coverage area, blank spot, dan lain-

lain.  

Dalam dunia broadcasting televisi, peran bagian transmisi sebagai 

pemancar gelombang elektromagnetik televisi dibedakan menjadi dua tipe 

utama yaitu : 

• Pola penyiaran tatap muka langsung ( Line of sight) atau terrestrial 

yaitu menggunakan gelombang pendek (microwave). Biasanya untuk 

keperluan pancar ulang stasiun relay dalam kota (TX Site) 

• Pola satelite up-link dan down link yaitu menggunakan media satelite 

sebagai repeater, biasanya digunakan untuk keperluan satsiun televisi 

di daerah-daerah (TX-relay) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tinjauan Studio Televisi 

Pada prinsipnya sebuah stasiun televisi memiliki kegiatan utama yaitu 

kegiatan produksi acara. Kegiatan ini memiliki suatu wadah yang biasa disebut 

dengan studio. Studio Televisi dibangun dalam ukuran yang berbeda-beda 

disesuaikan dengan luas lantai dan tinggi yang dibutuhkan. Ada 4 jenis studio 

televisi yang utama ; 

a. Studio penonton, dengan tempat duduk penonton yang permanen. 

Luasnya sekitar 1400 m² dan volumenya sekitar 14.200 m². 

b. Studio serbaguna, untuk semua jenis acara 

c. Studio pengumuman dan wawancara kecil 

d. Ruang pengisian suara (dubbing suites) 

 

Skema II-7 
Ruang Transmisi 

Sumber : Teknik broadcastng Televisi, p : 31 
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Plafon yang tinggi dalam studio digunakan untuk menyediakan tempat bagi 

lubang penerangan (lampu) dengan sistem panggungnya dan sebagai tempat 

untuk menggantungkan dekorasi. Setiap studio dihubungkan dengan satu atau 

lebih ruang kontrol, dimana kontrol desk menjadi pusat dari acara siaran atau 

rekaman. Semua sumber bunyi dikontrol dan dicampur di tempat ini sebelum 

akhirnya meninggalkan transmitter. Kontrol visual antara studio dan ruang kontrol 

diadakan lewat jendela kontrol yang lebar dan tanpa halangan pada lantai studio. 

Selama luas lantai studio tidak lebih dari 75-110 m² maka ruang kontrol berada 

pada lantai yang sama. Ruang kontrol yang dihubungkan dengan studio yang 

ukurannya lebih besar harus dinaikkan. 

 Ukuran dan bentuk ruang kontrol tergantung pada berapa orang dan 

berapa banyak peralatan yang harus disiapkan, misalnya kontrol audio, fasilitas 

monitoring dan percakapan balik (talk-back), pereproduksi tape dan pelat, tape 

recorder. 

 

 

Gambar II-1 
Studio Serbaguna 

www.netwell.com 

Gambar II-2 
Studio Penonton 

www.stewartacousticalcolsultan.com 

Gambar II-3 
Studio Rekaman dan Dubbing 

www.asc.com 
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Skema II-8 
Lay Out Studio Dan Ruang-Ruang Pendukung 

Sumber :AJ Metric, p: 180 

Gambar II-4 
Plafon tinggi di atas 

stage sebagai 
penggantung dekorasi 

Dok.pribadi 

Gambar II-5 
Ruang kontrol dan main studio 

dihubungkan dengan jendela kaca 
www.netwell.com 

Gambar II-6 
Ruang kontrol pada  

studio besar diletakkan lebih 
tinggi dari stage 

www.stewartacousticalcolsultan.com 
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7. Studi Banding Stasiun Televisi  

a. Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) 

Di penghujung Tahun 2001 di 

kawasan Mampang Prapatan, tepatnya di 

Jalan Kapten P Tendean No. 12-14, 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 

mengudara sebuah stasiun televisi swasta 

yang bernama lengkap PT Televisi 

Transformasi Indonesia, atau yang lebih 

dikenal dengan nama Trans TV. TV 

swasta ini dikomandani oleh Chairul 

Tanjung.  

Gedung Trans TV dibangun pada area seluas 

16.774 m� dengan koefisien lantai bangunam 2,47 

dan koefisien dasar bangunan 40 %. Dalam 

kompleks ini dibuat garden city-office dan ditunjang 

dengan karakter bangunan yang berema hi-tech 

dan futuristik. Gedung ini terdiri dari bangunan 

podium (studio) dan perkantoran 9 lantai dengan 

luas total lantai kurang lebih 15000 m�.  

Fasilitas yang tersedia dalam gedung ini terdiri 

dari perkantoran, kantin, bank, dan 4 studio. Dan 

beberapa studio berita. 

Adapun studio tersebut terdiri dari : 

� Studio 1 berukuran 864 m� (36m x 24m), dengan tibune penonton 

� Studio 2 seluas 270 m� 

� Studio 3 seluas 114 m� 

� Stuido 4 seluas 156 m� 

Semua ruangan studio diletakkan di gedung utama pada lantai dasar dengan 

pertimbangan kemudahan akses bagi penggunanya dan didukung dengan 

audio dan video kontrol yang dirancang khusus kedap suara. Rancangan 

Gambar II-7 
Gedung Trans TV  

dengan tema hi-tech dan futuristic 
dok. pribadi  

Gambar II-8 
Menara pancar Trans TV 
menyatu dengan gedung 

dok.pribadi 
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spesifik pada studio sepenuhnya dibuat kedap suara menggunakan system 

double wall dengan ketebalan dinding 12 cm dan jarak antar dinding 15 cm 

yang diisi material kedap suara dan dilapisi panel akustik. Untuk plafonnya 

juga dilapisi material peredam suara berwujud bahan seperti cat semprot 

yang akan menempel di permukaan dan akan membentuk suatau lapisan 

akustik. Disamping itu pintu-pintu studio dibuat double dilengkapi dengan 

sound lock. 

Kawasan mampang tempat dimana gedung Trans TV ini berdiri 

merupakan tempat yang padat dan ramai karena hanya berjarak beberapa 

ratus meter dari jalan Tol Cawang-Grogol. Atmosfir Trans TV menciptakan 

dunia tersendiri yang jauh dari kesan hiruk pikuk, atmosfir ini diciptakan 

dengan menciptakan boulevard dan meletakkan bangunan menjorok ke 

dalam sehingga kebisingan jalan raya terhadap bangunan akan berkurang. 

Jarak antara bangunan dan jalan raya digunakan segbagai area parkir dan 

taman yang dilengkapi dengan air mancur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II-10 
Air macur di depan gedung 
sebagai sirkulasi kendaraan 

sekaligus peredam bunyi lalulintas 
dok.pribadi 

Gambar II-12 
Boulevard sebagai ruang 

eliminir bising dimanfaatkan 
sebagai area parkir 

dok.pribadi 

Gambar II-9 
Lobby dengan sistem prestress untuk 

mendapatkan ruang besar bebas kolom 
Sumber : Majalah Konstruksi, Juni 2001 

Gambar II-11 
Pelaksanaan pembangunan 

 gedung Trans TV 
pada maret 200 – juli 2001 

Sumber : Majalah Konstruksi, Juni 2001 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



stasiun televisi swasta di surakarta 
 
 

penekanan pada sistem akustik 
25 

 

 

b. Metro TV Grand Studio 

Terletak di atas tanah seluas 3000 

meter persegi dan berada di sebelah 

barat Jakarta, ini adalah studio bagi 

stasiun televisi berita pertama yang 

dibangun dengan tantangan tidak hanya 

aspek teknik, tetapi juga financial dan 

waktu. Secara estetik, desain secara 

simbolik mencerminkan kebebasan baru 

dan keterbukaan yang ada di Indonesia 

dan dunia pers dalam pandangan yang 

optimis di masa depan. 

Gedung ini terdiri dari studio seluas 

900 meter persegi di lantai 3 dengan 

daya tampung 300+audiens. Grand 

studio memiliki sebuah rentang bebas 

kolom 32 meter dan 15 meter tinggi. 

Ruang kontrol audio video dan cahaya 

diletakkan di lantai 4. Operasi studio ini 

juga didukung oleh lift mobil yang dapat 

membawa mobil penumpang langsung 

ke dalam studio dari area parker di 

lantai dasar dibelakang lobi. Gedung ini 

juga dilengkapi workshop di lantai dua dan 

sejumlah ruang ganti, “green room”, editing 

audio/video dan fasilitas produksi di lantai 4 

dan 5. 

Lantai 6 adalah lantai kantor eksekutif 

dengan pemandangan hijau yang ada pada 

puncak atap studio. Tanah dan rumput pada 

kebun ini memberikan insulator panas dan 

Gambar II-13 
Gedung Metro TV,  
dengan tema modern 
Sumber : Indonesia Design 

Gambar II-14 
Lobby Gedung Metro TV 

Sumber : Indonesia Design 

Gambar II-15 
Selasar dengan tema Hi tech 

Sumber : Indonesia Design 
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suara terhadap studio dan meminimkan 

berat, lantai ini mempunyai kedalaman 

tanah yang cukup bagi tumbuhnya rumput 

di lapangan golf. 

Lantai 7 memiliki ruang kantor 

eksekutif, tapi utamanya adalah kantor 

penthouse dari direktur utama Metro TV. 

Kantor direktur terdiri dari dua lantai yang 

berisi perpustakaan pribadi, kamar direktur, 

meja kerja utama, lounge, meja diskusi dan 

area relaks yang tersembunyi dibelakang 

akuarium laut. Di lantai atas ruang direktur adalah suite room dengan sauna 

dan gymnasium. 

Gedung ini memiliki lantai 9 yang dilayani oleh lift penumpang dan lift 

pribadi bagi direktur yang membawanya dari lounge helipad pada atap 

gedung ke semua lantai. 

 

B. TINJAUAN STASIUN TELVISI di SURAKARTA 

1. Tinjauan Fisik Kota Surakarta 

a. Potensi Geografis 

Letak geografis kota Surakarta di antara 110ºBT-111ºBT, 7,6ºLS-8º LS.  

Daerah-daerah yang berbatasan dengan wilayah Surakarta adalah: 

Utara  : Kab. Karanganyar, Kab. Boyolali 

Timur  : Kab. Karanganyar, Kab. Sukoharjo 

Selatan : Kab. Sukoharjo 

Barat  : Kab. Karanganyar, Kab. Sukoharjo 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II-17 
Peta Kota Surakarta 

Sumber : Pemkot Surakarta 

Gambar II-16 
Elemen bangunan dengan bentuk 
straight menambah kesan modern 

Sumber : Indonesia Design 
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Kota Surakarta berada di dataran rendah antara kaki gunung Lawu dan 

gunung Merapi, dua buah sungai, Kali Pepe dan Kali Jenes membelah 

tengah kota, sungai Bengawan Solo mengalir di sebelah Timur kota. Luas 

wilayah kota Surakarta adalah 44.040 km². 

Beradasarkan studi dari tim P3KT (Proyek Pengembangan Program Kota 

Terpadu), luas wilayah perkotaan Surakarta saat ini telah mencapai 11.000 – 

12.000 ha, atau berkembang hampir 3 kali lipat yang meliputi seluruh wilayah 

administrasi Kotamadya Surakarta seluas 4.040 ha, sebagaian kabupaten 

Dati II Sukoharjo (Kecamatan Kartosuro, Grogol, Baki, dan Mojolaban) seluas 

3.168 ha dan sebagian Kabupaten dati II Karanganyar (Kecamatan Jaten, 

Colomadu) seluas 1.143 ha. (RUTRK  Surakarta 1993-2013) 

b. Perkembangan Tata Ruang Kota 

Secara makro, perkembangan tata ruang kota Surakarta dicirikan sebagai 

daerah transisi antara kegiatan perumahan dan kegiatan komersial dan 

fasilitas umum yang berkembang di dalam wilayah administratif Kota 

Surakarta. 

c. Sarana dan Prasarana 

Pengembangan sarana dan prasarana di kota Surakarta khususnya yang 

berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan dapat dikatakan maju 

pesat. Sarana dan prasarana yang cukup penting meliputi jalan, angkutan 

darat dan udara, lembaga perbankan, telekomunikasi, pasar, maupun pusat 

perbelanjaan, dan sarana hiburan dan olah raga.  

 

2. Tinjauan Non Fisik Kota Surakarta  

a. Penduduk 

Jumlah penduduk Kota Surakarta sampai dengan bulan November 1994 

adalah 529.783 jiwa, dengan perkembangan penduduk sekitar 0,77% per 

tahun dengan kecenderungan menurun. Dilihat dari mata pencaharian 

penduduk, tercatat pada tahun 1994; petani 429 orang, buruh tani 802 orang, 

pengusaha industri 4.592 orang, buruh industri 79.814 orang, buruh 
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bangunan 60.022 orang, pedagang 18.782 orang, pensiunan 27.123 orang 

dan lain 134.639 orang. Angka rata-rata kepadatan penduduk 12.041 

jiwa/km. 

b. Budaya Kota Surakarta 

Kota Surakarta berdasarkan dasar-dasar penyusunan RUTRK  tahun 

1993 sampai 2013 diharapkan sebagai pintu gerbang pariwisata internasional 

Jawa Tengah, melengkapi fungsi lain sebagai kota budaya, olah raga, 

pariwisata, industri, perdagangan, dan pendidikan. Fungsi sebagai gerbang  

pariwisata Jawa Tengah dan kota budaya diperkuat oleh segitiga budaya 

(Kasunanan-Mangkunegaran-Pasar Gede) yang menjadi pusat kebudayaan 

di Kota Surakarta. Istilah segitiga budaya juga disebut sebagai segitiga emas, 

karena di dalamnya banyak peninggalan budaya dan juga kekhasan Kota 

Surakarta terletak di dalamnya (redaksi, 2000, 9 Mei “Solo (masih) kota 

budaya?” harian Solo Pos, Surakarta, halaman 4) 

Adanya peninggalan-peninggalan budaya ini tentunya memerlukan 

adanya sarana promosi pariwisata agar dapat dapat menarik wisatawan 

mancanegara untuk berkunjung di kota Surakarta. Salah satu media yang 

tepat adalah melalui televisi karena mampu menampilkan pariwisata secara 

visual kepada seseorang di luar kota Solo. 

c. Pendidikan 

Selain terdapat sekolah dasar hingga menengah, di Surakarta terdapat 1 

perguruan tinggi negeri dan beberapa perguruan tinggi swasta. Keberadaan 

beberapa perguruan tinggi ini memberikan pengaruh yang cukup besar pada 

masyarakat terutama di sekitar kampus. Masyarakat jadi lebih bersifat 

heterogen dan terjadi percampuran berbagai budaya. 

 

3. Stasiun televisi Swasta di Surakarta 

Saat ini Surakarta telah memiliki sebuah stasiun televisi swasta yaitu 

Terang Abadi televisi (TATV). Stasiun ini memiliki jangkauan untuk dearah 

Solo dan skitarnya. Secara Resmi TATV berdiri pada tanggal 1 September 

2004 setelah mengalami masa percobaan sekitar 6 bulan. 

TATV memiliki komitmen untuk mememperbanyak porsi penyiaran untuk 

acara budaya dengan pertimbangan bahwa Surakarta merupakan salah satu 
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akar kebudayaan Jawa. Jam siarannya masih sangat terbatas yaitu pukul 

17.00 – 22.00.  

BAB III 
TINJAUAN TEORI  

 

A. TINJAUN TEORI AKUSTIK 

1. Pengertian 

Akustika (acoustics) merupakan suatu ilmu yang  mempelajari tentang bunyi. 

Akustika sering dibangi menjadi akustik ruang (room acoustics) dan Kontrol 

kebisingan (noise control) Pada sistem ini bunyi  merupakan elemen utama yang 

akan mengalami penataan untuk mendapatkan kenyamanan mendengar.  

Bunyi sendiri adalah sesuatu yang tertangkap oleh telinga karena pergerakan 

atau getaran gelombang-gelombang mekanis. Bunyi dibedakan menjadi dua 

macam yaitu bunyi di udara (airborne sound) yaitu bunyi yang ditransmisikan 

lewat udara saja, dan bunyi struktur (structure borne sound) atau bunyi benturan 

(impact sound) yaitu bunyi yang tidak hanya memancarkan energinya melalui 

udara tetapi juga secara serentak menyebabkan bagian-bagian kerangka 

bangunan padat. Bunyi tidak dapat terjadi pada ruang yang hampa udara karena 

dalam kondisi tersebut molekul-molekul tidak dapat bergerak. 

Dalam penataan bunyi pada bangunan perlu diperhatikan beberapa faktor 

yaitu : sumber bunyi (sound source), penerima bunyi (receiver), media, dan 

gelombang bunyi (sound wave). Sumber bunyi dapat berupa benda bergetar 

seperti suara manusia, alat musik, loudspeaker, kendaraan, dan tepuk tangan. 

Penerima bunyi dapat berupa telinga manusia maupun microphone. Media 

adalah sarana bagi bunyi untuk merambat. 

 

2. Noise atau Kebisingan 

Manusia memiliki telinga yang berfungsi sebagai alat untuk mendengar. Agar 

dapat ditangkap oleh telinga manusia bunyi harus memiliki frekuensi1 tertentu. 

Telinga normal manusia akan peka terhadap bunyi yang memiliki frekuensi audio 

antara 20 – 20.000 hz. Jika frekuensi terlalu lemah maka suara tidak dapat 

                                                
1 Frekuensi adalah jumlah pergeseran atau osilasi yang dilakukan sebuah partikel dalam 1 

sekon/detik, satuan frekuensi adalah hertz. Frekuensi menentukan tinggi rendahnya bunyi, 
semakin tinggi frekuensi semakin tinggi bunyi begitupula sebaliknya. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



stasiun televisi swasta di surakarta 
 
 

penekanan pada sistem akustik 
30 

ditangkap oleh telinga bunyi pada frekuensi ini disebut dengan bunyi infra. 

Sebaliknya jika frekuensi bunyi terlalu tinggi maka akan memekakkan telinga, 

bunyi ini disebut juga dengan bunyi ultra. Jangkauan tangkap terhadap bunyi 

tiap-tiap orang berbeda—beda tergantung dari berbagai faktor seperti usia, jenis 

kelamin, betambahnya umur seseorang akan mengurangi banyak kemampuan 

mendengar. 

Gangguan bunyi hingga tingkat tertentu dapat diadaptasi oleh fisik, namun 

dapat menganggu syaraf telinga. Ambang bunyi (threshold of audibility) adalah 

intensitas bunyi sangat lemah yang masih dapat didengar manusia, memiliki 

energi sebesar 10 -12 W/m². Sedangkan ambang sakit (threshold of pain) adalah 

kekuatan bunyi yang menyebabkan sakit pada telinga manusia, memiliki energi 

sebesar 1 W/m². 

Suara yang tidak diharapkan atau mengganggu yang dihasilkan dari 

percampuran beberapa frekuensi atau nada yang tidak harmonis disebut dengan 

noise atau kebisingan.  

Sumber bising utama diklesifikasikan dalam dua kelompok yaitu : 

a Bising dalam/interior 

Merupakan bising yang berasal dari manusia, alat-alat rumah tangga, 

mesin-mesin gedung 

b Bising luar 

Bising yang berasal dari lalu lintas, transportasi, industri, perbaikan jalan 

dan lain-lain diluar gedung. 

Bunyi di luar batas kemampuan yang dapat diterima oleh telinga manusia 

akan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mausia. Efek bunyi 

dapat menjadi sangat buruk bila terjadi komplikasi.  

 

Tabel III-1 
Pengaruh Kekerasan Bunyi Pada Manusia 

Kebisingan (dBA) Efek 
30 – 65 Bila berlangsung terus menerus akan 

menganggu selaput telinga dan 
menyebabkan gelisah 

65 – 90 Bila berlangsung terus menerus merusak 
lapisan vegetatif manusia (jantung, 
peredaran darah, dan lain-lain) 

90 - 130 Bila berlangsung terus menerus akan 
merusak telinga 

Sumber : Satwiko,Prasasto. 2004, p: 139 
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Sumber bunyi memiliki kebisingan yang berbeda-beda, berikut adalah 

kebisingan yang dihasilkan oleh beberapa sumber bunyi : 

Tabel III-2 
Tingkat Bunyi Beberapa Sumber Bunyi 

 
 Tingkat Bunyi (dB) dBA 

Frekuensi 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

Ruang Luar          

Suara burung jarak 3m … … … … … 50 52 54 57 
Salak anjing besar jarak 
15m 

… 50 58 68 70 64 52 48 72 

Angin di pohon 
16km/jam 

… … … 33 35 37 37 35 43 

Transportasi  

Truk besar jarak 15m (90 
km/jam) 

83 
 

85 
 

83 
 

85 
 

81 
 

76 
 

72 
 

65 
 

86 
 

Mobil penumpang jarak 
15m (90 km/jam) 

72 
 

70 
 

67 
 

66 
 

67 
 

66 
 

59 
 

54 
 

71 
 

Sepeda motor 95 95 91 91 91 87 87 85 95 

Klakson mobil jarak 15m … … … 92 95 90 80 60 97 
Pesawat terbang 
komersial dengan 
baling-baling jarak 
1,6km (dari jarak 
lintasan tinggal landas) 

 
 

77 

 
 

82 

 
 

82 

 
 

78 

 
 

70 

 
 

56 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

79 

Ruang Dalam  
Pertunjukan musik keras 
(arena besar) 

116 117 119 116 118 115 109 102 121 

Ruangan audiovisual 85 89 92 90 89 87 85 80 94 
Tepukan di auditorium 60 68 75 79 85 84 75 65 88 
Ruang kelas 60 66 72 77 74 68 60 50 78 
Ruang peralatan 
computer 

78 75 73 78 80 78 74 70 84 

Dapur 86 85 79 78 77 72 65 57 81 
Laboratorium 65 70 73 75 72 69 65 61 77 

Perpustakaan 60 63 66 67 64 58 50 40 68 
Ruang peralatan mesin 87 86 85 84 83 82 80 78 88 

Ruang latihan musik 90 94 96 96 96 91 91 90 100 
Area penerima tamu dan 
lobi 

60 66 72 77 74 68 60 50 78 

Konferensi jarak jauh 65 74 78 80 79 75 68 60 83 

Sumber : M.David Egan, 1988, p: 
 

Adanya batas kenyamanan mendengar terutama pada manusia memerlukan 

adanya perencanaan dan perancangan khusus dalam ruang-ruang arsitektural.  

 

3. Akustik Ruang Tertutup 

a Persyaratan Akustik Ruang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



stasiun televisi swasta di surakarta 
 
 

penekanan pada sistem akustik 
32 

Menurut Doelle (1993, hal. 53) persyaratan kondisi mendengar yang baik 

dalam suatu ruang yang besar, antara lain: 

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

ruang besar (auditorium, teater, bioskop). 

2) Energi bunyi harus didistribusi secara merata dalam ruang. 

3) Ruang harus bebas dari cacat akustik, seperti gema, pemantulan 

yang berkepanjangan (long delayed reflection), gaung, pemusatan 

bunyi, distorsi, bayangan bunyi, resonansi ruang. 

4) Bising dan getaran yang mengganggu pendengaran harus dikurangi 

cukup banyak dalam tiap bagian ruang. 

b Gejala akustik pada ruang tertutup 

1) Bunyi pantul  

Bunyi yang dipantulkan ke dinding dari sumber bunyi, permukaan 

yang keras, tegar dan rata, seperti beton, bata, batu, plester, atau 

gelas, memantulkan hampir semua energi bunyi yang jatuh padanya. 

Permukaan pemantul cembung cenderung meyebarkan gelombang 

bunyi dan permukaan cekung cenderung mengumpulkan gelombang 

bunyi pantul dalam ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Bunyi yang diserap permukaan  

Bunyi yang diserap oleh dinding-dinding melalui bahan penyerap 

bunyi2 seperti bahan berpori, peyerap panel, resonator rongga 

(Helmholtz). Penyerapan bunyi adalah perubahan  energi bunyi 

                                                
2 Akan dibahas tersendiri dalam BAHAN DAN KONSTRUKSI PENYERAP BUNYI. 

Gambar III-1 
Pemantulan bunyi oleh beberapa bentuk permukaan 

Sumber : Egan. David M, 1988, p :23 
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menjadi suatu bentuk lain, biasanya panas, ketika melewati suatu 

bahan atau ketika menumbuk suatu permukaan. Bahan lembut, 

berpori dan kain, serta manusia, menyerap sebagian besar 

gelombang bunyi yang menumbuknya, dengan kata lain, bahan-

bahan tersebut adalah penyerap bunyi. Unsur yang diperhatikan 

untuk menunjang penyerapan bunyi: 

� Lapisan permukaan dinding, lantai dan atap. 

� Isi ruangan seperti penonton, bahan tirai, tempat duduk dengan 

lapisan lunak dan penggunaan karpet. 

� Udara dalam ruangan. 

3) Bunyi yang didifusikan 

Bunyi yang disebarkan dari arah sumber bunyi ke dinding; bila 

tekanan bunyi di setiap bagian suatu auditorium sama dan gelombang 

bunyi dapat merambat dalam semua arah, maka medan bunyi 

dikatakan serba sama atau homogen, dengan kata lain difusi bunyi 

atau penyebaran bunyi terjadi dalam ruangan. Jenis-jenis ruang 

tertentu membutuhkan difusi bunyi yang cukup, yaitu distribusi bunyi 

yang merata, mengutamakan kualitas musik dan pembicaraan 

aslinya, dan menghalangi cacat akustik yang tak diinginkan. 

Difusi bunyi diciptakan dengan beberapa cara: 

� Pemakaian permukaan dan elemen penyebar yang tak teratur 

dalam jumlah yang banyak sekali, seperti plaster, pier, balok-balok 

telanjang, langit-langit yang terkotak-kotak, pagar balkon yang 

dipahat dan dinding-dinding yang bergerigi. 

� Penggunaan lapisan permukaan pemantul bunyi dan penyerap 

bunyi secara bergantian. 

� Distribusi lapisan penyerap bunyi yang berbeda secara tak teratur 

dan acak. 

4) Bunyi yang didifraksikan 

Difraksi adalah gejala akustik yang meyebabkan gelombang bunyi 

dibelokkan atau dihamburkan sekitar penghalang seperti sudut 

(corner), kolom, tembok, dan balok. Difraksi yaitu pembelokkan atau 

penghamburan gelombang bunyi sekeliling penghalang, lebih nyata 

pada frekuensi rendah dari pada frekuensi tinggi. 
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Pengalaman membuktikan bahwa balkon yang dalam mengakibatkan 

suatu bayangan akustik bagi penonton di bawahnya, dan dengan 

jelas mengakibatkan hilangnya bunyi frekuensi tinggi yang tidak 

membelok sekitar tepi balkon yang menonjol. Hal ini menciptakan 

keadaan mendengar yang jelek di bawah balkon. 

5) Bunyi yang ditransmisikan 

Bunyi yang secara tidak langsung ditranmisikan ke luar melalui 

dinding. 

6) Dengung 

Bila bunyi tunak (stedy) dihasilkan dalam suatu ruang, tekanan bunyi 

membesar secara bertahap, dan dibutuhkan beberapa waktu 

(umumnya sekitar 1 second) bagi bunyi untuk mencapai nilai keadaan 

tunaknya. Dengan cara sama, bila sumber bunyi telah berhenti, dalam 

waktu cukup lama akan berlalu sebelum bunyi hilang (meluruh) dan 

tak dapat didengar. Bunyi yang berkepanjangan ini sebagai akibat 

pemantulan yang berturut-turut dalam ruang tertutup setelah bunyi 

dihentikan disebut dengung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pengendalian Bising 

Pengendalian bising bukan berarti meniadakan bunyi atau menciptakan 

ruang yang tidak tembus suara, akan tetapi menyediakan lingkungan akustik 

yang dapat diterima di dalam maupun di luar ruang sehingga intensitas dan sifat 

semua bunyi di dalam atau sekitar bangunan akan cocok dengan keinginan 

penggunanya. Dalam upaya untuk mengendalikan bising maka perlu 

diperhatikan letak dan perilaku bunyi  : 

� Pada sumber bunyi 

Gambar III-2 
Beberapa gejala akustik ruang 

Sumber : sketsa pribadi 
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� Pada jalan bunyi 

� Pada benda atau ruangan yang mendapat gangguan bunyi 

Pengendalian bising bertujuan untuk mengurangi atau menaikkan tingkat 

bunyi dari sumber bunyi hingga nyaman ditelinga manusia. Perubahan  tingkat 

bunyi baru akan terasa oleh telinga manusia jika berubah paling sedikit 3 dB. 

Tabel III-3 
Perubahan Tingkat Bunyi Dan Efeknya 

Perubahan 
Tingkat Bunyi 

(dB) 

Efek 

1 Tidak terasakan 
3 Mulai dapat dirasakan 
6 Dapat dirasakan dengan jelas 

10 Dirasakan dua kali lebih keras atau lebih 
lemah dari bunyi awal 

20 Dirasakan empat kali lebih keras atau lebih 
lemah dari bunyi awal 

 
Sumber : Satwiko.Prasasto, 2004, p: 136 

 

Pengendalian tersebut dilakukan dengan cara :  

a Strategi penanganan kebisingan Ruang Luar : 

1) Pengaturan rancangan landscape tapak 

Secara umum penataan taman atau landscape pada sebuah site tidak 

hanya bertujuan untuk menambah estetika dari sebuah bangunan, 

namun ada  fungsi lain yaitu sebagai salah satu cara untuk mereduksi 

tingkat kebisingan dari lingkungan. Strategi desain yang dapat 

dilakukan : 

� Mengatur jarak bangunan dengan jalan raya dan lingkungan sekitar 

 Pengaturan jarak penerima (bangunan) terhadap sumber 

kebisingan akan berpengaruh pada tingkat bunyi karena semakin 

jauh jarak maka tingkat bunyi yang sampai ke penerima akan 

semakin berkurang. 

 

 

 

 

 

�  
Gambar III-4 

Pengurangan tingkat bunyi akibat jarak 
Sumber : Satwiko.Prasasto, 2004, p: 132 
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� Memberikan barier atau penghalang bunyi 

a) Tata Vegetasi 

Tanaman atau vegetasi memiliki berbagai jenis dan fungsi yang 

berbeda-beda. Dalam kaitannya untuk menyerap kebisingan, 

sebuah tanaman harus memenuhi persyaratan : 

− terdiri dari pohon, perdu, semak 

− membentuk massa 

− bermassa daun rapat   

− berbagai bentuk rapat 

− pohon tingginya >5m 

− kemudian perdu dan semak tingginya 2m 

Adapun beberapa conyoh vegetasi yang dapat mereduksi suara : 

− tanjung (Mimusops elengi) 

− kiara payung (Filicium decipiens) 

− teh-tehan pangkas (Acalypha sp.) 

− kembang sepatu (Hibiscus rosa sinensis) 

− bogenvil (Bogenvillea sp.) 

− oleander (Nerium oleander) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III-5 
Filicium decipiens 

Dok.pribadi 

Gambar III-6 
Nerium Oleander 

Sumber : 
www.mastergardener.com 

Gambar III-7 
teh-tehan pangkas 

dok.pribadi 

Gambar III-8 
Acalypha sp 

Sumber : 
www.mastergardener.com 
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b) Profil Landscape 

Earth berms, merupakan salah satu buffer dari alam yang 

berguna untuk mengurangi atau menyerap kebisingan/suara. 

Permainan profil tanah ini dap at mereduksi kebisingan sebesar 

5-10dBA.  Penempatan earth berm diantara jalan raya akan 

mereduksi suara-suara kendaraan. Penyerapan suara oleh earth 

berm ini sebanding dengan penyerapan yang dilakukan oleh 

penghalang berupa dinding. Bahkan untuk manambah nilai 

estetik landscape tapak dapat dilakukan perpaduan antara earth 

berms, dinding dan vegatasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III-10 
Perpaduan erath berm, dinding dan vegetasi  
Sumber : Time Sever Standar for Landscape 

Gambar III-9 
Perpaduan antara erthberm, vegetasi, jarak bangunan 

dalam mereduksi bising luar 
Sumber : Time Sever Standar for Landscape 
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� Zoning Tapak 

Pengaturan tapak dilakukan untuk menempatkan unit kegiatan di 

tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan akan ketenangan. 

Tempat-tempat publik seperti parkir diletakkan di tempat yang tidak 

terlalu tenang, peletakan ini sekaligus menjadi buffer bagi zona 

kegiatan yang membutuhkan ketenangan. 

  

2) Pengaturan arah orientasi bangunan 

Arah orientasi bangunan dapat berpengaruh pada tingkat kebisingan 

lingkungan yang sampai ke bangunan. Dengan arah tertentu nosie yang 

masuk dapat berkurang atau justru dapat bertambah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III-11 
Beberapa arah orientasi bangunan terhadap jalan raya 

Sumber : Egan, David M, 1998, p:270 

Bentuk bangunan U dengan arah 

orientasi menghadap jalan raya akan 

mengakibatkan bising dari jalan masuk 

ke bangunan dengan mudah dan akan 

terpantul oleh dinding yang melingkupi 

sehingga mengakibatkan gema 

Bentuk masa bangunan dan orientasi 

seperti ini kan menimbulkan gema 

karena masa yang parallel akan 

memantulkan suara. 

Masa membentuk benteng terhadap 

ruang luar sehingga menghalangi 

bising masuk kedalam. Orientasi 

bangunan yang membentuk sudut 

akan mencegah terjadinya gema. 

Masa tidak membentuk benteng 

namun semuanya membentuk sudut 

sehingga bunyi dari jalan akan 

terpantulkan keluar dan meminimalkan 

bunyi masuk . 
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a Strategi penanganan kebisingan Ruang Dalam : 

1) Penataan Ruang 

� Pengelompokan ruang 

Pengelompokan ruang perlu dilakukan karena karakteristik kegiatan 

yang berbeda-beda sehingga dikhawatirkan agak saling 

mengganggu. Secara garis besar ruang-ruang dikelompokkan 

bedasarkan tingkat kebisingannya.   

� Penggunaan ruang sebagai buffer 

Dalam suatu unit kegiatan terdapat berbagai ruang yang berbeda 

kebisingannya. Ruang-ruang yang tidak butuh ketenangan dalam 

unit kegiatan tersebut dapat menjadi buffer antar ruang bising dan 

ruang tenang 

Corridor menjadi ruang transisi atau 

buffer antar ruang kelas, sedangkan 

ruang loker yang tidak membutuhkan 

ketenangan menjadi buffer antara 

ruang kelas dengan ruang mechanical 

equipment. 

 

Ruang penyimpanan untuk 

mengisolasi antara ruang band dan 

ruang paduan suara. Sedangkan 

koridor sebagai buffer antara unit 

 

 

 

� Isolasi bunyi 

Isolasi bunyi adalah penanggulangan gangguan bunyi (noise) 

dengan cara mengurung dan memilahkan bunyi dari ruangan yang 

membutuhkan ketenangan. Isolasi bunyi dapat dilakukan melalui ; 

a) Mengisolasi bunyi agar tidak manjalar 

b) Mempersukar jalan perambatan buyi 

c) Melindungi benda atau manusia terhadap gelombang-

gelombang bunyi yang mengganggu dari sumber bunyi. 

Gambar III-12 
Ruang sebagai buffer 

Sumber : Egan, David M, 1998, p:270 
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Salah satu contoh desain untuk mengisolasi bunyi yaitu dengan 

membuat ruang hampa udara karena bunyi tidak dapat merambat 

pada ruang yang hampa udara sehingga ruangan ini dapat menjadi 

pengunci bunyi (sound lock). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pemilihan Material Bangunan 

Ketika bunyi mengenai batas permukaan ruang, sebagian energinya 

diserap dan ditransmisikan, lalu sebagian lagi direfleksikan kembali ke 

dalam ruangan tersebut. Tiap-tiap ruang memiliki kebutuhan akustik 

yang berbeda seperti studio pentas di dalamnya memerlukan pematul 

suara agar suara dari sumber bunyi dapat diterima di semua sudut, 

namun di lain sisi juga dibutuhakan bahan untuk menyerap bunyi agar 

tidak menjalar ke luar. Tiap tiap bahan memiliki kareakteristik yang 

berbeda. 

Tabel III-4 
Koefisien Serap Material 

Koefisien Serapan MATERIAL 
 125 250 500 1000 2000 4000 

NRC 

DINDING 
Pemantul Bunyi 
Batubata polos 
Batubata polos, diglasir, dicat 
Beton, kasar 
Blok beton, bercat 
Kaca tebal, berat (lebar)  
Kaca, jendela biasa 
Papan Gypsum ½” (dipaku pd rangka 
2/4, jarak 16” as) 
Papan Gypsum 5/8” (disekrup pd 

 
 

0,22 
0,01 
0,01 
0,10 
0,18 
0,35 
0,29 

 
0,55 

 
 

0,02 
0,01 
0,02 
0,05 
0,06 
0,25 
0,10 

 
0,14 

 
 

0,03 
0,02 
0,04 
0,06 
0,04 
0,18 
0,05 

 
0,08 

 
 

0,04 
0,02 
0,06 
0,07 
0,03 
0,12 
0,04 

 
0,04 

 
 

0,05 
0,02 
0,08 
0,09 
0,02 
0,07 
0,07 

 
0,12 

 
 

0,07 
0,03 
0,10 
0,08 
0,02 
0,04 
0,09 

 
0,11 

 
 

0,05 
0,00 
0,05 
0,05 
0,05 
0,12 
0,05 

 
0,10 

Gambar  III-13 
Sound lock sebagai ruangan hampa 

udara untuk meredam bunyi 
Sumber ; Leslie L. Dolle, 1990, p: 130 
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rangka 1/3, jarak 16”,rongga diisi 
isolator berserat) 
Plester pada batubata 
Plester pada blok beton 
Plester papan diatas rongga udara 
Playwood tebal 5/8” 
Baja 
Kerei logam (metal) 
Kayu, tebal ¼”, dengan rongga udara di 
blkngnya 
Penyerap Bunyi 
Blok beton, kasar 
Tiai tenun serat kaca,8½ ons/yard, 
dilipat-lipat hingga setengahnya 
Papan serat tatal kayu, 1” pada beton 
Karpet tebal diatas papan berserat 
nineral 
Panel kayu (10–13 mm) diatas rongga 
udara 50-100 mm 

 
 

0,01 
0,12 
0,14 

 
0,28 
0,05 
0,06 
0,42 

 
0,36 
0,09 

 
0,15 
0,37 

 
0,40 

 
 

0,01 
0,09 
010 

 
0,22 
0,10 
0,05 
0,21 

 
0,44 
0,32 

 
0,26 
0,41 

 
0,90 

 
 

0,01 
0,07 
0,06 

 
0,17 
0,10 
0,07 
0,10 

 
0,31 
0,68 

 
0,62 
0,63 

 
0,80 

 

 
 

0,07 
0,03 
0,05 
0,05 
0,09 
0,10 
0,15 
0,08 

 
0,29 
0,83 

 
0,94 
0,85 

 
0,50 

 
 

0,13 
0,04 
0,05 
0,04 
0,10 
0,07 
0,13 
0,06 

 
0,39 
0,39 

 
0,64 
0,96 

 
0,40 

 
 

0,09 
0,05 
0,04 
0,03 
0,11 
0,02 
0,17 
0,06 

 
0,25 
0,76 

 
0,92 
0,92 

 
0,30 

 
 

0,10 
0,05 
0,05 
0,05 
0,15 
0,10 
0,10 
0,10 

 
0,35 
0,55 

 
0,60 
0,70 

 
0,65 

LANTAI 
Pemantul Bunyi 
Beton atau teraso 
Linoleum, karet diatas beton 
Marmer atau keeping diglasir 
Kayu 
Parket kayu diatas beton 
Penyerap Bunyi 
Karpet berat diatas beton 
Karpet berat diatas karet busa 
Karpet berat diatas lateks tak berpori 
dan karet busa 
Karpet ruang dalam – ruang luar 

 
 

0,01 
0,02 
0,01 
0,15 
0,04 

 
0,02 
0,08 
0,08 

 
0,01 

 
 

0.01 
0.03 
0.01 
0.11 
0.04 

 
0.06 
0.24 
0.27 

 
0.05 

 
 

0,02 
0,03 
0,01 
0,10 
0,07 

 
0,14 
0,57 
0,39 

 
0,10 

 
 

0,02 
0,03 
0,01 
0,07 
0,06 

 
0,37 
0,69 
0,34 

 
0,20 

 
 

0,02 
0,03 
0,02 
0,06 
0,06 

 
0,60 
0,71 
0,48 

 
0,45 

 
 

0,02 
0,02 
0,02 
0,07 
0,07 

 
0,65 
0,73 
0,63 

 
0,65 

 
 

0,00 
0,05 
0,00 
0,10 
0,05 

 
0,30 
0,55 
0,35 

 
0,20 

 
LANGIT-LANGIT 
Pemantul Bunyi 
Beton 
Papan gypsum ½” 
Papan gypsum ½”, digantung 
Plester pada bilah papan 
Plywood 3/8”  
Penyerap Bunyi 
Papan akustik. Tebal ¾”, digantung 
Papan serat tatal kayu, tebal 2” pada 
rangka  
Material penyerap bunyi berpori, tipis, 
tebal ¾” 
Material penyerap bunyi berpori 2”, atau 
material tipis dengan rongga udara di 
belakangnya 
Serat selulosa yang semprot tebal 1” pd 
beton 
Busa polyurethane 1”, sel terbuka 
Panil papan serat kaca sejajar 1”, lebar 
18”, panjang bebas berjarak 18” , 
tergantung 12” di bawah langit-langit 
Panil-panil papan serat kaca sejajar 1”, 
lebar 18”, panjang bebas berjarak 6½ “, 
tergantung 12” di bawah langit-langit 

 
 

0,01 
0,29 
0,15 
0,14 
0,28 

 
0,76 
0,59 

 
0,10 

 
0,38 

 
 

0,08 
 

0,07 
0,07 

 
 

0,10 

 
 

0,01 
0,10 
0,10 
0,10 
0,22 

 
0,93 
0,51 

 
0,60 

 
0,60 

 
 

0,29 
 

0,11 
0,20 

 
 

0,10 

 
 

0,02 
0,04 
0,05 
0,06 
0,17 

 
0,83 
0,53 

 
0,80 

 
0,78 

 
 

0,75 
 

0,20 
0,40 

 
 

0,62 

 
 

0,02 
0,04 
0,04 
0,05 
0,09 

 
0,99 
0,73 

 
0,82 

 
0,80 

 
 

0,98 
 

0,32 
0,52 

 
 

0,72 

 
 

0,02 
0,07 
0,04 
0,05 
0,09 

 
0,99 
0,88 

 
0,78 

 
0,78 

 
 

0,93 
 

0,60 
0,60 

 
 

0,83 
 

 
 

0,02 
0,09 
0,09 
0,03 
0,11 

 
0,94 
0,74 

 
0,60 

 
0,70 

 
 

0,76 
 

0,85 
0,67 

 
 

0,88 

 
 

0,02 
0,05 
0,05 
0,05 
0,15 

 
0,95 
0,65 

 
0,75 

 
0,75 

 
 

0,75 
 

0,30 
0,45 

 
 

0,85 
 

TEMPAT DUDUK DAN AUDIENS 
Penonton dalam tempat duduk empuk 
/luas lantai 
Tempat duduk empuk, kosong /luas 
lantai 
Tempat duduk berlapis kulit, kosong 
/luas lantai 
Bangku kayu, kosong 
Pemusik dg. empat duduk & alat musik 

 
0,39 

 
0,19 

 
0,15 

 
0,37 
4,0 

 
0,57 

 
0,37 

 
0,54 

 

 
0,90 

 
0,56 

 
0,36 

 
0,67 
11,5 

 
0,94 

 
0,67 

 
0,62 

 
0,92 

 
0,61 

 
0,58 

 
0,87 

 
0,59 

 
0,50 

 

BUKAAN 
Balkon dalam, dengan kursi terbungkus 

   
0,50 – 1,00 
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Difusser atau gril, sistem mekanik 
Panggung 
 

0,15 – 0,50 
0,25 – 0,75 

LAIN-LAIN 
Batu kerikil 
Rumput 
Salju 
Tanah 
Pohon 
Permukaan air 
Udara/volum  

 
0,25 
0,11 
0,45 
0,15 
0,03 
0,01 

0 

 
0,60 
0,26 
0,75 
0,25 
0,06 
0,01 

0 

 
0,65 
0,60 
0,90 
0,40 
0,11 
0,01 

0 

 
0,70 
0,69 
0,95 
0,55 
0,17 
0,02 
0.003 

   

Sumber : Egan, david M, 1989, p: 
 

Tingkat bunyi dalam suatu ruang dapat direduksi dengan penggunaan 

bahan-bahan peredam aktif, antara lain: papan fiber untuk plafond, 

gorden/ tirai untuk dinding, dan karpet untuk lantai. 

Bahan-bahan dan konstruksi penyerap bunyi yang digunakan dalam 

rancangan akustik auditorium atau yang dipakai sebagai pengendali 

bunyi dalam ruang-ruang bising dapat diklasifikasikan menjadi: bahan 

berpori-pori, penyerap planel atau penyerap selaput, dan resonator 

rongga. 

Tabel III-5 
Jenis peredam dan kegunaannya 

 Jenis Peredam Kegunaan 
1 Peredam berpori dan 

berserat 
Baik untuk meredam frekuensi tinggi. 
Harus tebal untuk meredam frekuensi 
rendah 

2 Peredam membran Baik untuk meredam frekuensi rendah 
3 Peredam resonan Dapat disesuaikan untuk meredam 

frekuensi tertentu 
4 Peredam panil Merupakan paduan peredam berpori dan 

resonan baik untuk meredam frekuensi 
menengah 

Sumber : Satwiko.Prasasto, 2004, p: 132 
 

a) Bahan Berpori 

Karakteristik akustik dasar semua bahan berpori, seperti papan 

serat (fiber board), plesteran lembut (soft plesteran), mineral wools, 

dan selimut isolasi, adalah suatu jaringan selular dengan pori-pori 

yang saling berhubungan. Energi bunyi yang datang diubah menjadi 

energi panas lalu diserap dalam pori-pori ini, sedangkan sisanya 

yang telah berkurang energinya, dipantulkan oleh permukaan 

bahan. Bahan-bahan seluler, dengan sel yang tertutup dan tidak 

saling berhubungan seperti dammar busa (foamed resins), karet 

seluler (celluler rubber) dan gelas busa, adalah penyerap bunyi 
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yang buruk. Bahan berpori komersial dapat dibagi dalam empat 

kategori: unit akustik siap pakai, plesteran akustik, dan bahan yang 

disemprotkan, selimut (isolasi) akustik, karpet, dan kain. 

� Unit akustik siap pakai 

Termasuk dalam kelompok ini adalah bermacam-macam jenis ubin 

selulosa dan serat mineral yang berlubang namun tak berlubang, 

bercelah (fissured), atau bertekstur, panel penyisip, dan lembaran 

logam berlubang dengan bantalan penyerap. Ini dapat dipasang 

dengan berbagai cara sesuai dengan pentunjuk pabrik, misalnya 

disemen pada sandaran padat, dipaku/ dibor pada kerangka kayu, 

atau dipasang pada sistem langit-langit gantung. 

� Plester akustik dan bahan yang disemprotkan 

Lapisan akustik ini digunakan untuk tujuan reduksi bising dan 

kadang-kadang digunakan dalam auditorium di mana usaha akustik 

lain tidak dapat dilakukan karena bentuk permukaan yang 

melengkung atau tidak teratur. Bahan-bahan ini dipakai dalam 

bentuk semiplastik, dengan pistol penyemprot atau melapisi dengan 

menggunakan tangan/ diplester. 

� Selimut (isolasi) akustik 

Bahan ini dibuat dari serat-serat karang (rock wool), serta-serat 

gelas (glass wool), serat-serat kayu, lakan (felt), rambut, dan 

sebagainya. Biasanya selimut ini dipasang pada sistem kerangka 

kayu atau logam, dan digunakan untuk tujuan-tujuan akustik dengan 

ketebalan yang bervariasi antara 25 sampai 125 mm. karena 

selimut akustik ini tidak menampilkan permukaan estetik yang 

memuaskan, maka biasanya ditutupi dengan papan berlubang, 

wood slats, fly screening dan lain-lain dari jenis yang sesuai, dan 

diletakkan di atasnya serta diikatkan pada sistem kerangkanya.  

� Karpet dan kain 

Selain peranannya yang biasa sebagai penutup lantai, kini karpet 

juga digunakan sebagai bahan akustik serbaguna karena menyerap 

bunyi dan bising di udara (airborne) yang ada dalam ruang. Mereka 

mereduksi dan dalam beberapa kasus meniadakan dengan 

sempurna bising benturan dari atas, dan mereka menghilangkan 
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bising permukaan (seretan kaki, bunyi langkah kaki, perpindahan 

perabot). Pemberian karpet pada dinding dan lantai mampu 

menciptakan suasana tenang dalam ruang. 

b) Penyerap Panel (Selaput) 

Panel jenis ini merupakan penyerap frekuensi rendah yang efisien. 

Bila dipilih dengan benar, penyerap panel mengimbangi penyerapan 

frekuensi sedang dan tinggi yang agak berlebihan oleh penyerap-

penyerap berpori dan isi ruang. Lapisan-lapisan dan konstruksi 

auditorium penyerap-penyerap panel berikut ini berperan dalam 

penyerapan frekuensi rendah: panel kayu dan hardboard, gypsum 

board, langit-langit plesteran yang digantung, plesteran berbulu, 

plastic board tegar, jendela, kaca, pintu, lantai kayu dan panggung, 

dan pelat-pelat logam (radiator). 

c) Resonator Rongga (Helmholtz) 

Resonator rongga, kelompok penyerap bunyi yang ketiga, terdiri 

atas sejumlah udara tertutup yang dibatasi oleh lubang/ celah 

sempit (disebut leher) ke ruang sekitarnya, di mana gelombang 

bunyi merambat. Resonator rongga ini dibedakan menjadi tiga jenis, 

yaitu resonator rongga individual, resonator panel berlubang, 

resonator celah. 

3) Konstruksi Bangunan 

Dalam pemilihan konstruksi bangunan kaitannya dengan akustik 

biasanya perlu diperhatikan : 

� Tingkat bising yang ada atau diduga ada di daerah sumber bunyi 

atau ruang sumber 

� Tingkat bising latar belakang yang dapat menerima (atau 

diinginkan) di ruang penerima 

� Kemampuan dinding yang dipilih untuk mereduksi bising luar 

menjadi level yang dapat diterima. 

a. Dinding 

Konstruksi dinding akan optimum terhadap bising di udara hanya 

dapat diharapkan jika dalam kondisi : 
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� Dinding mempunyai masa yang cukup dan terdistribusi 

merata pada seluruh luasannya 

� Dinding dibangun secara horizontal dan vertical sebagai 

penghalang lengkap yang tak terputus 

� Dinding tertutup secara efektif sekeliling tepinya, antara 

elemen-elemennya, dan sekeliling bukaan yang dibuat untuk 

keluaran, tombol dan lain-lain 

Penutup (sealant) harus merupakan campuran dempul yang 

nonsetting, tidak mengelupas dan tidak mengeras. Sambungan 

adukan semen yang encer (loose) dan kosong harus dihindari 

dengan teliti dalam konstruksi dinding batu karena akan 

menghasilkan kebocoran bising.  

b. Lantai dan Langit-langit 

Insulasi bunyi lantai dapat diperbaiki dengan cara sebagai berikut; 

� Permukaan elastic yang lembut, seperti karpet, tegel gabus, 

karet atau tegel vinyl. Bahan ini banyak memperbaiki insulasi 

bising benturan dari lantai tetapi hanya menyediakan sedikit 

insulasi terhadap bising luar. 

� Lantai yang menyambung banyak memperbaiki insulasi bunyi 

tehadap bising di udara dan bising benturan. 

5. Aspek Matematis 

Dalam ilmu akustika dikenal beberapa rumus yang digunakan untuk 

mengukur dan menghitung perubahan dan perilaku bunyi. 

a. Kecepatan Bunyi 
Keterangan : 
V = kecepatan bunyi (m/dtk) 
f = frekuensi bunyi, I dtk (Hz) 
λ = panjang gelombang (m) 

b. Intensitas Bunyi 
Keterangan : 
I = Intensitas bunyi (W/m²) 
W = energi yang dikeluarkan 

oleh sumber bunyi (watt) 
D = jarak (m) 

c. Tingkat Bunyi (L) 
Keterangan : 
L = tingkat tekanan bunyi (dB) 
P = tekanan bunyi 

I = w/4∏ D²  

L = 20 log P/P0  

V = f.λ  
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d. Transmission Loss (TL) 
Keterangan : 
W1 : Timbulnya sound power 

pada dinding 
W2 : perpindahan sound power 

melalui dinding 
e. Waktu Dengung (RT) 

Keterangan : 
RT :Waktu dengung (dtk) 
V :Volume ruang (m³) 
A :Total absorpsi (sabine) 

 

B. AKUSTIK PADA STASIUN TELEVISI 

1. Akustik dalam studio televisi 

Studio televisi biasanya memiliki ruang-ruang pendukung sebagai berikut : 

ruang control produksi (video), dengan waktu dengung (RT) yang dibutuhkan 

sekitar 0.25 sekon. Ruang control bunyi (audio), ruang control lampu, ruang efek 

bunyi, ruang pengumuman dengan RT yang dibutuhkan sekitar 0.25 sampai 0.30 

sekon: dan sejumlah ruang penyimpanan. Ruang control biasanya 

dikelompokkan dalam satu deretan dan setingkat lebih tinggi dari lantai studio.  

Pendekatan yang tepat dalam akustik studio sangat diperlukam karena untuk 

studio memiliki jangkauan frekuensi yang lebih luas dari ruang-ruang pada 

umumnya yaitu dari 63 Hz – 8000 Hz. Keadaan ini tentu dapat menghasilkan 

bising dan berbagai getaran yang tidak diinginkan.  

Dalam studio, mikrofon merupakan instrument elektronik ysng menangkap 

bunyi sangat mirip dengan orang yang mendengar dengan pendengaran 

monaural. Mikrofon akan menunjukkan dengan jelas : 

� Bila karakteristik dengung tidak optimum pada jangkauan frekuensi yang 

lebar, 

� Jika difusi tidak cukup tinggi 

� Bila tercatat beberapa cacat akustik seperti gema atau pemusatan bunyi 

� Bila bising atau getaran terlembut terjadi dalam studio 

 

2. Persyaratan Kenikmatan Audio 

Karena studio membentuk mata rantai akustik yang penting antara sumber 

bunyi dan mikrofon, maka perhatian khusus harus diberikan pada persyaratan-

persyaratan berikut dalam rancangannya : 

R = 10 log10 ( W1/W2) dB 

RT =   
0.16 . V

 dtk 
 A + xV 
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1. Ukuran dan bentuk studio yang optimum harus diadakan 

2. Derajat difusi yang tinggi harus dijamin 

3. Karakteristik dengung yang ideal harus diadakan 

4. Cacat akustik harus dicegah sama sekali 

5. Bising dan getaran harus dihilangkan sama sekali 

Ukuran suatu studio ditentukan oleh ruang secara fisik yang dibutuhkan untuk 

pemakai, peralatan, dan perabotan oleh fungsi pengguna ruang itu, dan oleh 

kebutuhan akustik. Dimensi terkecil tidak boleh kurang dari 2,4 meter. Dalam 

studio musik kecil, 1,4-1,85 m² dibutuhkan untuk tiap pemain musik, sedangkan 

untuk studio besar diperlukan sekitar 1,85-3,7 m² untuk tiap pemain. Ruang 

ekstra untuk sirkulasi dibutuhkan sekitar 0,37-0,55 m². RT optimum untuk studio 

umumnya lebih pendek dari RT untuk auditorium dimana bunyi diterima oleh 

pendengan binaural. RT optimum untuk studio sangat berperan penting bagi 

kualitas akhir bunyi.  

 

3. Tuntutan Akustik Dalam Studio Pentas 

Studio pentas merupakan bagian produksi yang melibatkan penonton secara 

langsung dalam jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu dalam ruang ini 

memiliki beberapa tuntutan yang berkaitan dengan kenyamanan 

audio/mendengar. Tuntutan yang harus dicapai yaitu : 

a. Bahwa dalam studio pentas yang karena fungsinya menuntut ruangan 

yang memenuhi pengkondisian akustik 30 dB- 110 dB (pada frekuensi 

500 Hz) 

b. Mampu mewadahi bermacam-macam acara pentas mempunyai waktu 

kerdam berbeda-beda di mana setiap pementasan menuntut suara 

maksimal. 

c. Usaha yang dapat dilakukan dimulai dari penentuan bentuk ruang yang 

dapat menghasilkan distribusi suara yang jelas dan merata pada seluruh 

ruang penonton, dengan pertimbangan : 

- Pengaturan distribusi suara 

- Penyelesaian elemen ruang, termasuk absorbsi dan refleksi 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



stasiun televisi swasta di surakarta 
 
 

penekanan pada sistem akustik 
48 

d. Harus dihindari terjadinya gema 

Gema terjadi bila energi bunyi 

langsung dan energi bunyi tak 

langsung datangnya hampir 

bersamaan pada suatu tempat 

sehingga akan terasa mengganggu. 

Gema yang menerus terjadi karena 

dinding samping sejajar akan 

terpantul berkali-kali. Fenomena ini 

dikarenakan antara bunyi langsung 

dan pantulan pada beberapa tempat 

tertentu selalu terjadi selisih waktu. Terutama pada bagian tengah di 

mana antara bunyi langsung yang sudah melemah kabur dengan bunyi 

pantulan yang masih kuat. Pada bagian belakang bunyi langsung sudah 

hilang sehingga yang terdengar hanya bunyi pantul. Pada bagian depan, 

pantulan masih kalah dengan bunyi langsung sehingga bunyi asli 

terdengar jelas. 

e. Dihindari terjadinya kebocoran bunyi dari luar 

Kebocoran bunyi dari luar terjadi melalui : 

- lubang ventilasi 

- sela-sela pintu 

- langit-langit, dll 

kebocoran bunyi dapat berpengaruh pada bunyi-bunyi di dalam ruang. 

f. Harus dihindari terjadinya titik mati (flutter) 

Yang dimaksud sebagai flutter bila pantulan suara berkumpul kembali 

menjadi titik (terjadi pengumpulan suara) 

Bila bunyi pantul berkumpul menjadi satu dan terletah jauh di atas lantai, 

maka suara akan menjadi tidak terdengar. Maka minimal titik mati harus 

jatuh di lantai. 

g. Lantai 

Pola lantai juga berpengaruh pada kualitas penyebaran bunyi karena pola 

lantai suatu ruang akan mempengaruhi letak dinding-dinding yang berdiri 

di atasnya. Pada stasiun televisi penentuan lantai harus mendukung 

tempat akustik sebagai tempat duduk penonton. 

Gambar  III-14 
Pemantulan bunyi yang dapat berefek 

pada terjadinya gema 
Sumber ; Leslie L. Dolle, 1990, p: 130 
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h. Langit-langit (ceiling) 

Selain sebagai penutup bagian atas ruangan, ceiling dalam sebuah ruang 

pertunjukan dapat digunakan untuk membantu penyebaran suara agar 

dapat diterima secara merata. 

i. Dinding 

Karena kemampuan untuk mencari datangnya suara-suara dengan arah 

horizontal lebih besar daripada arah vertical, maka perencanaan dinding 

harus mendapat prioritas pertama sebagai pemantulan. 

� Dinding samping 

Harus dimanfaatkan sebagai pemantul bagi penonton bagian tepi 

� Dinding belakang 

Harus dimanfaatkan sebagai pemantul bagi penonton bagian 

belakang 

4. Material 

Lapisan akustik sederhana dan tidak mahal biasanya dipakai dalam studio 

televisi, seperti selimut mineral-wool (ditutup dengan bilah-bilah logam, layer 

kawat, kain kaca, kawat kasa ayam atau papan yang berlubang-lubang), papan 

wool dan lain-lain. Penyerapan frekuensi rendah yang dibutuhkan dapat 

diperoleh dengan menggunakan panel-panel plywood, hardboard atau 

plasterboard untuk bagian bawah dinding sampai ketinggian 1,8 – 2,4 meter. 

Kebanyakan lapisan dinding pada akhirnya ditutup dengan tirai cyclorama yang 

diberi jarak 0.9 meter sampai 2,8 meter dari dinding, untuk menyediakan jarak 

untuk sirkulasi tanpa halangan sekeliling studio. 

 

Gambar  III-15 
Hasil pemantulan bunyi oleh beberapa 

bentuk dinding belakang  
Sumber ; Leslie L. Dolle, 1990, p: 130 
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C. STUDI BANDING AKUSTIK STUDIO PERTUNJUKAN / PENTAS 

� Teater Tanah Airku (TTA) TMII 

Teater Tanah Airku merupakan salah satu 

gedung pertunjukan di Jakarta. Gedung ini 

tepatnya berada di kompleks Taman Mini 

Indonesia Indah. Selain digunakan untuk 

pentas teater belakangan ini TTA sering 

digunakan untuk konser-konser musik. Main 

Entrance ke ruang pertunjukan di letakkan di 

lantai 2 sedangkan hall di lantai dasar 

digunakan untuk ruang tunggu penonton dan 

ticketing. TTA memiliki kapasitas tempat duduk 

kurang lebih untuk 1500 orang yang terbagi 

dalam 2 lantai, 1/3 tempat duduk teletak di 

balkon penonton di lantai 2.  

Bagian dalam dilengkapi dengan beberapa 

panel akustik diantaranya penggunaan karpet 

pada bagian belakang untuk meredam suara dari 

panggung agar tidak bocor ke luar ruangan.  

Pada bagian plafon dipasang panel untuk 

merefleksikan suara, panel ini disusun 

membentuk cekungan mengikuti pola tempat 

duduk. Tempat duduk dibuat bertingkat dan 

cekung ke dalam agar setiap tempat duduk dapat 

memperoleh view ke panggung. 

BAB IV 
STASIUN TELEVISI SWASTA DI SURAKARTA  

YANG DIRENCANAKAN 
 

A. Pengertian dan Tujuan 

1. Pengertian 

 Stasiun Televisi Swasta di Surakarta dengan penekanan pada 

pengendalian akustik adalah suatu bangunan atau sekelompok bangunan yang 

Gambar III - 17 
Karpet biru dan hitam  

sebagai peredam bunyi 
dok.pribadi 

Gambar III - 18 
Panel akustik sekaligus plafon 

sebagai reflektor bunyi 
Dok.pribadi 

Gambar III - 16 
Lay out tempat duduk penonton 

Dok.pribadi 

Gambar III - 19 
Hall penonton  

Dok.pribadi 
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menyelenggarakan, menerima dan menyiarkan program-program secara audio 

visual yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

menerapkan teknik-teknik desain bangunan dalam pengendalian lingkungan 

terhadap ruang-ruang arsitektural, untuk menghasilkan suatu kondisi mendengar 

yang nyaman. 

2. Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya stasiun televisi swasta di 

Surakarta ini adalah : 

� Memberikan alternatif hiburan bagi masyarakat surakarta dan 

sekitarnya 

� Memberikan informasi terutama tentang potensi dan kejadian di 

Surakarta dan sekitarnya 

� Ikut melestarikan  budaya local 

 

B. Fungsi dan Peran 

1. Fungsi 

Televisi swasta di surakarta yang direncanakan  memiliki fungsi : 

� Sebagai sarana penerangan atau informasi 

� Sebagai sarana hiburan 

� Sebagai sarana pengembangan budaya 

2. Peran  

Keberadaan stasiun televisi swasta di Surakarta mempunyai peran yang 

dalam penyampaian informasi, hiburan dan plestarian budaya jawa pada 

khususnya.  

 

 

C. Sasaran 

Sasaran yang akan dituju oleh stasiun televisi swasta ini adalah semua lapisan 

masyarakat yang berada dalam wilayah surakarta dan sekitarnya yang dapat 

menerima siaran dari stasiun televisi ini. 

 

D. Kedudukan dan Struktur Organisasi 

1. Kedudukan 
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 Stasiun televisi swasta di surakarta yang direncanakan ini memiliki 

kedudukan yang kuat karena berdasarkan pada UU No 32 tahun 2002  tentang 

sistem penyiaran nasional Indonesia menyatakan bahwa “ Dalam sistem 

penyiaran nasional, terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan 

terpadu yang dikembangkan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal” 

(www.kompas.com, 5 september 2002). Stasiun televisi swasta ini berada di 

bawah pengawasan dari Komosi Penyiaran Indonesia (KPI) Jawa Tangah.  

2. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi pada sebuah stasiun televisi adalah sebagi 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kegiatan yang Diwadahi 

Berdasarkan jenisnya maka kegiatan dalam sebuah stasiun televisi swasta 

yang direncanakan  dikelompokan sebagai berikut : 

1. Kelompok Kegiatan Direksi  

Bagian direksi bertugas dalam menangani masalah ; 

� Pengelolaan stasiun televisi secara global. 

� Mengadakan rapat dengan pemegang saham 

Skema IV - 1 
Struktur Organisasi Stasiun Televisi Swasta 

Sumber :  The Television Hand Book 
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� Pengambil keputusan mengenai kebijakan yang akan diambil. 

2. Kelompok Kegiatan Administrasi 

Bagian administrasi bertugas dalam menangani masalah ; 

� Kepegawaian yaitu mengelola tata usaha, karyawan, serta kerasipan 

� Keuangan yaitu mengelola urusan keuangan dan pendapatan maupun 

pengeluaran 

� Pengelolaan perlengkapan berupa pengadaan, maintenance dan 

sirkulasi. 

� Hubungan masyarakat 

3. Kelompok Kegiatan Program Siaran 

Kegiatan bagian program siaran meliputi kegiatan pemberitaan, produksi dan 

menyusun materi siaran 

� Kegiatan produksi siaran 

� Kegiatan perencanaan siaran  

� Kegiatan fasilitas siaran 

� Kegiatan pemberitaan 

4. Kelompok Kegiatan Teknik 

Meliputi kegiatan teknik studio dan teknik transmisi. 

� Kegiatan Taknik Studio meliputi 

− Kegiatan teknik produksi 

Melaksanakan operasional peralatan teknik studio seperti lampu, 

audio, video, OB Van, dll. 

− Kegiatan teknik apparatus 

Melaksanakan operasional alat-alat teknik apparatus yang berupa 

telecine, VTR, Master Control. 

− Kegiatan pemeliharaan alat studio 

Memelihara, reparasi dan penyediaan peralatan suku cadang untuk 

peralatan studio dan audio. 

− Kegiatan laboratorium foto/film 

− Kegiatan prasarana studio 

Bertugas dalam pengadaan alat-alat penunjang produksi seperti disel, 

listrik, AC, dan perawatan di bengkel konstruksi mekanis dan bengkel 

OB Van 

� Kegiatan Teknik Transmisi 
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− Kegiatan transmisi 

− Kegiatan microwave 

5. Kelompok Kegiatan Pemasaran 

Bidang ini bertugas dalam hal hubungan dengan pihak luar yang meliputi : 

� Kegiatan pelayanan umum 

� Kegiatan periklanan 

� Kegiatan promosi 

� Kegiatan pembukuan 

6. Kelompok Kegiatan Servis 

Melakukan kegiatan pendukung bagi kegiatan utama 

 
F. Teknis Pelaksanaan 

1. Jangkauan Pancaran 

Jangkauan pancaran meliputi daerah Surakarta dan sekitarnya (Karanganyar, 

Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, DIY). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fasilitas Siaran 

� Penentuan Jumlah 

Studio 

Untuk menentukan jumlah studio yang akan digunakan didasarkan pada 

jumlah paket produksi yang direncanakan tiap-tiap bulan. Setiap stasiun 

televisi swasta minimal harus mempunyai 3 buah studio : 

- Studio besar (studio pentas melibatkan penonton dalam jumlah besar) 

- Studio sedang 

- Studio kecil 

Gambar IV – 1 
Jangkauan Pancaran yang Direncanakan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Tabel IV – 1 

Paket Produksi dalam studio 

 Studio Besar Studio Sedang Studio Kecil 
Lama Produksi 
 
 
Bentuk Acara 
 

1 paket memerlukan  
3-4 hari 
 
Acara khusus 
Misal : lebaran, tahun 
baru, pentas musik, 
pentas budaya 

1 paket per 1-2 hari 
 
 
Acara hiburan 

6-7 paket produksi 
dalam 1 hari 
 
Talk show, quis, 
reality show 

Sumber : Analisis Pribadi 

- Perbandingan produksi luar negeri dan dalam negeri adalah 30% : 

70% 

- Perbandingan siaran terekaman dan live adalah 70% : 30% 

- Rata-rata paket siaran 60 menit 

- Perbandingan produksi paket  besar  : sedang : kecil (termasuk 

berita) 

   1        :      2      :    3 

 Jadi studio yang dibutuhkan : 

- 1 studio besar/pentas 

- 2 studio sedang 

- 3 studio kecil 

Bidang pemberitaan minimal harus memiliki studio tersendiri sebagai unit 

yang selft contained, karena penerimaan harus siap menggunakan studio 

stand by 24 jam setiap hari. 

 

 
 

BAB V 

ANALISA PENDEKATAN KONSEP 

 

B. Analisa Pendekatan Program Ruang 

1. Pelaku dan Kegiatan 

a. Pengelompokan Pelaku 

Pelaku kegiatan yang berlangsung dalam stasiun televisi dapat 

dikelompokkan sebagai berikut : 

1) Pegunjung : - Penonton 
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- Tamu 

2) Pengisi acara 

3) Pengelola : - Direksi 

- Pekerja 

 

b. Pola/Alur Kegiatan Pelaku 

Pengunjung : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisi acara : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema V-1 
Alur kegiatan pengunjung 
Sumber : analisa pribadi 
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Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kebutuhan Ruang 

a. Kelompok Kegiatan Direksi 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 
Direktur 
Wkil Direktur 
Sekretaris 
 
 

Bekerja 
Rapat Internal 
Rapat eksternal 
Menyimpan Data 
Menerima Tamu 
Istirahat / Metabolisme 

 

R. Direktur 
R. Wakil Direktur 
R. Sekretaris 
R. Arsip 
R. Rapat Intern 
R. Rapat Ektern 
R. Tamu 
Lavatory 

 

 

b. Kelompok Kegiatan Administrasi 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 
Pegawai tata usaha Rapatkoordinasi 

Mengelola Keuangan 
Meneglola Pegawai 
Mengelola perlengkapan 
Mengadakan surat 
menyurat dengan pihak 
luar 

R. Kabag 
R. Staff Keuangan 
R. Staff Kepegawaian 
R. Staff Perlengkapan 
R. Staff Humas 
R. Rapat 

 

c. Kelompok Kegiatan Pemasaran 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 
Ka. Divisi Iklan 
Staff Iklan 

Mengurusi Iklan 
Kontrak 

R. Pelayanan Umum 
R. K. Divisi iklan 

Skema V-3 
Alur kegiatan pengelola 
Sumber : analisa pribadi 

Skema V-2 
Alur kegiatan pengisi acara 

Sumber : analisa pribadi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



stasiun televisi swasta di surakarta 
 
 

penekanan pada sistem akustik 
58 

Staff Kreatif 
Tamu 

Perjanjian Sponsor 
Mempromosikan 
Menarik pelanggan  
Menyusun pembukuan 
iklan dan promosi 

R. Staff Iklan 
R. Arsip 
R. Tamu 
 

 

d. Kelompok Kegiatan Program Siaran 

Pada kelompok kegiatan ini dibagi menjadi beberapa unit kegiatan yaitu : 

� Kelompok produksi 

Untuk menentukan jumlah studio yang digunakan dalam proses 

produksi maka dilakukan perhitungan berdasarkan prosentase jenis 

acara yang ditayangkan.  

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 
Pengisi acara 
Penyiar 
Duber 
Penata Rias 
Penata Busana 
Teknisi 
Reporter 
Wartawan 
Penonton  

Penyusunan program 
acara 
 
Studio Pentas/Besar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studio Sedang 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studio Kecil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studio Rekaman Suara 
 

R. Kepala bagian produksi 
R. staff produksi 
 
R. audience kapasitas 250 
orang 
Stage std 1,8m²/org 
Back stage 
Dress Room 
R. wardrobe 
R. Tunggu dan Istirahat 
R. Make up 
R. Rehearsal 
Lavatory Pemain  
Lavatory penonton 
Hall Penonton 
R. Tiketing 
R. Kontrol  
Gudang perlengkapan  
R. kepala bagian Divisi studio 
pentas 
R. staff divisi studio pentas 
 
Dress Room 
R. wardrobe 
R. Tunggu dan Istirahat 
R. Make up 
Lavatory Pemain  
Main studio 
R. Sub Kontrol 
Gdang Perlengkapan 
 
Dress Room 
R. wardrobe 
R. Tunggu dan Istirahat 
R. Make up 
Lavatory Pemain  
Main studio 
R. Kontrol 
Gdang Perlengkapan 
 
R. Tunggu dan Istirahat 
Lavatory Pemain  
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Studio Penyiaran dan 
Berita 

Main studio 
R. Kontrol audio Visul 
R. Studio Mixing 
Gdang Perlengkapan 
 
Dress Room 
R. Make Up 
Main studio 
Gudang Perlengkapan 
 

� Kelompok Penunjang Produksi 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 
Staff Produksi 
Tim Kreatif 
Editor Film 
Staff Lab 
Fotografer 
Kameraman 

Menyediakan grafis untuk 
proses produksi 
Penataan dekorasi dan 
efek visual 
Menyediakan 
perlengkapan 
Perencanaan berita 
Menyediakan 
perlengkapan produksi 
pemberitaan 
Mempersiapkan dan 
melaksanakan reportase 
dan penerangan 
Perawatan perlengkapan 

R. Kepala Bagian 
R.Persiapan Fasiliats 
Produksi 
R. Graphic Art 
Bengkel Layer, dekor dan 
property 
R. Peralatan Audio 
R. Peralatan Video 
R. Peralatan E;ektronik 
R. Peralatan Lighting 
Perpustakaan Aodio Visual 
Tape Library 
R. Maintenance 
Gudang Disposal 

 

 

e. Kelompok Kegiatan Teknik 

� Kelompok Teknik Pasca Produksi 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 
Teknisi Proses editing dan 

programing 
R. Master Control 
R. Presentasi 
R. Telecine 
R. Transfer 
R. Video Tape Recording 
Processing Film 
Editing 
R. Gelap 
R. Analisa 

� Kelompok Teknik Transmisi 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 
Teknisi Operasional transmisi 

dan microwave 
R. Pemancar 
R. Microwave 
R. Perlengkapan 

� Kelompok Teknik produksi Lapangan (Outdoor) 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 
Teknisi Peliputan di luar studio R. Kepala Bagian 

R. Peralatan Lapangan 
Garasi OB Van 

 

f. Kelompok Kegiatan Servis 
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Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 
Pengelola 
Pekerja 
Pengisi acara 
pengunjaung 

Mencari Informasi 
Istirahat 
Ibadah 
Makan, minum 
Metabolisme 
Sirkulasi 
 

Hallpenerima Recepsionist, 
Informasi 
Musholla 30 org 
R. Loker dan Istirahat karyawan 
Lavatory 
Cafetraia 
Pos Satpam 
R. Kontrol Keamanan 
Parkir pengunjung  
Parkir pengelola  
Garasi dan Bengkel 
R. Genset 
R. Pompa 
R. Mesin AC 
R. reservoir 
R. PABX 
R. Panel Listrik 
R. Sampah 
Gudang cleaning servis 
Gudang perlengkapan 

 

3. Besaran Ruang  

Perhitungan besaran ruang berdasarkan : 

a) Luasan unit fungsi/standard  

b) Ruang gerak manusia  

c) Dimensi manusia 

d) Peralatan  

Setiap aktifitas membutuhkan adanya space untuk pergerakan (flow), 

besarnya flow tergantung oleh tingkat kenyamanan dan jenis kegiatan. 

10 %  = standard flow gerak minimum 

20%  = kebutuhan keleluasaan gerak 

30%  = tuntutan kenyamanan fisik 

40%  = tuntutan kenyamanan phsikis 

50 %  = tuntutan persyaratan spesifik kegiatan 

60 %  = keterlibatan terhadap kegiatan servis 

a. Kelompok Direksi 

Kebutuhan Ruang Analisa Besaran Ruang Luas (m²) 
R. Direktur 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.Tamu  =  (10 x 0,8)+2 = 10 m² 
R. kerja  =  (3 x 1.5)  + 10 = 14.5 m² 
R. istirahat = asumsi 9 m² 
Lavatory  =  
1 wastfl, 1 closet, 1 urinal. 1 bathtub 
0,35 + 0,9 + 0,39 + 3 = 4,64 m² 
Flow 40% = 0.4 x 38.14 = 15,25 
Total = 38.14 + 15.25 = 53.396 
flow 40% = 0,4 x 14,4 = 5,76 
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R. Wakil Direktur 
 
 
 
 
R. Sekretaris 
 
 
R. Arsip 
 
R. Rapat Intern 
 
 
R. Rapat Ektern 
 
 
 
R. Tamu Bersama 
 
 
 
Lavatory VIP 

 
 
 

total = 14,4 + 5,76 = 20,16 = 21 m² 
R. tamu = (5 x 0,8)+2 = 6 m² 
R. kerja  =  (5 x 0,8)  +  8 = 12 m² 
flow 30% = 0,3 x 12 = 3.6 m² 
total = 6+12+3.6 = 21.6 m² 
2 Wk. Direktur 2 x 22 = 44 m² 
R.kerja = (3 x 0,8) + 5 = 7,4 
Flow 20% = 0,2 x 5,4 =1,48 
Total = 7,4 + 1,48 = 8.88 = 9m² 
Asumsi : 9 m² 
 
Kapasitas 5 org = (6 x 0,8) + 5 = 9.8 
Flow 40% = 0,4 x 9.8 = 3.92 
Total = 9.8+3.92= 13.72 m² 
Kapasitas 20 org = (20 x 0,8) + 12,5  
                            = 28,5 
Flow 20% = 0,2 x 28,5 = 5.7 
Total = 28,5 + 5.7 = 34.2 = 35 m² 
Kapasitas 10 org = (10 x 0,8) + 2  
                            = 10 
Flow 30% = 0,3 x 10 = 3 
Total = 10 + 3 = 13m² 
3 wastfl, 3 closet, 3 urinal, 1bak mandi 
1,05+ 2,7 + 1,17 + 1,125 = 6,045 
Flow 40% = 0,4 x 6,045= 2,418 
Total = 6,045+2,418 = 8,463 = 9 m² 

 
44 
 
 
 
 

9 
 
 

9 
 

15 
 
 

35 
 
 
 

13 
 
 
 

9 
 
 

 
TOTAL 189 m² 

 

b. Kelompok administrasi 

Kebutuhan Ruang Analisa Besaran Ruang Luas (m²) 
R. Kabag 
 
 
R. Staff Keuangan 
R. Staff epegawaian 
R. Staff Perlengkapan 
R. Staff Humas 
R. rapat 
R. Tamu  

 
 
 

R. Kerja = (3 x 0,8) +0,5 + 2 =4,9 
Flow 30% = 0,3 x 4,9 = 1,47 
Total = 4,9 + 1,47 = 6,37 = 8 
R. kerja 12 org = 12 x 2 = 24 
Furniture = 15 m² 
Flow 20% = 0,2 x 39 = 7,8 
Total = 39+7,8 = 46,8 = 50 m² 
Asumsi = 10 m² 
Kapasitas 6 org = 6 x 0,8 = 4,8 
Furniture = 2 m² (asumsi) 
Flow 30% = 0,3 x 6,8 = 2,04 
Total = 4,8 + 2,04 = 6,48 = 7m² 

8 
 
 

50 
50 
50 
50 
10 
7 

TOTAL 225 m² 

 

c. Kelompok Pemasaran 

Kebutuhan Ruang Analisa Besaran Ruang Luas (m²) 
R. Pelayanan Umum 
 
 
R. K. Divisi iklan 
 
 
R. Staff Iklan 
 
 
 
R. Arsip 

10x 0,8 = 8, furniture = 9 m² 
Flow 20% = 0,2 x 17 = 3,4 
Total = 17+3,4 = 20,4 = 20 m² 
R. Kerja = (3 x 0,8) +0,5 + 2 =4,9 
Flow 30% = 0,3 x 4,9 = 1,47 
Total = 4,9 + 1,47 = 6,37 = 8 
R. kerja 10 org = 8 x 2 = 16 
Furniture = 8 m² 
Flow 20% = 0,2 x 24 = 4,8 
Total = 24+4,8 = 28,8 = 30 m² 
Asumsi = 12 m² 

20 
 
 

8 
 
 

30 
 
 
 

12 
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R. Tamu 
 

Kapasitas 10 org = 10 x 0,8 = 8 
Furniture = 5 m² (asumsi) 
Flow 30% = 0,3 x 13 = 3,9 
Total = 8 + 3,9 = 11,9 = 12m² 

12 

TOTAL 83 m² 

 

d. Kelompok Studio Pentas 

Kebutuhan Ruang Analisa Besaran Ruang Luas (m²) 
R. Kepala bagian 
produksi harian 
 
R. Staff 
 
 
 
Hall Penonton  
 
R. audience kapasitas 
350 orang. 
Stage  
 
 
Back stage 
R. Rehearsal 
R. Make up 
 
 
Dress Room 
 
 
R. kostum 
R. Tunggu dan 
Istirahat 
Lavatory Pemain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavatory penonton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. Kerja = (3 x 0,8) +0,5 + 2 =4,9 
Flow 30% = 0,3 x 4,9 = 1,47 
Total = 4,9 + 1,47 = 6,37 = 8 
R. kerja 10 org = 8 x 2 = 16 
Furniture = 8 m² 
Flow 20% = 0,2 x 24 = 4,8 
Total = 24+4,8 = 28,8 = 30 m² 
350 x 0,5 = 175, flow 20% = 35 
Total = 210 
350 x 0,8 = 280, flow 30% = 84 
Total = 280+84 = 364 m² 
0.8 x  40 = 32, perlengk. = 20 m² 
flow 50% = 50% x 52 = 26 
Total = 52+ 26 = 78 m² 
Asumsi = 50 
Asumsi : 60 m² 
40 x 0,8 = 32, flow 20% = 6,4 
Total = 32 + 6,4 = 38,4 = 40 m² 
2 r. make up = 2 x 40 m² = 80 m² 
40 x 0.5 = 20, flow 50% =  10 
Total = 20 + 10 = 30 m² 
2 dressroom = 2 x 30 = 60 m² 
Asumsi : 45 m² 
400 x 0,8 = 32, flow 40% = 12.8 
Total = 32 + 12,8 = 44,8 = 45m² 
Lav Pa = 2 wastafel, 2 closet, 4 urinal, 2 

bak mandi 
               = (2x0,35) + (2x0,9) + (4x0,39) + 

( 2 x 1,125)    
               = 6,31  
Flow 40% = 0,4 x 6,31 = 2,5 
Total = 6,31 + 2,5 = 8,81 = 9  
Lav Pi  = 3 wastafel, 3 closet, , 1 bak 

mandi 
               = (3x0,35) + (3x0,9) + ( 3 x 

1,125)    
               = 7.125 
 Flow 40% = 0,4 x 7,125 = 2,85 
Total = 7,125 + 2,85 = 9,9 = 10 
Lav Pa = 3 wastafel, 2 closet, 8 urinal, 2 

bak mandi 
               = (3x0,35) + (2x0,9) + (8x0,39) + 

( 2 x 1,125)    
               = 8,47  
Flow 40% = 0,4 x 8,47 = 3,4 m² 
Total = 8,47+ 3,4 = 11,87 = 12 m² 
Lav Pi    = 4 wastafel, 8 closet, 3 bak 

mandi 
               = (4x0,35) + (8x0,9) + ( 3 x 

1,125)    
               = 11,975 

8 
 
 

30 
 
 
 

210 
 

370 
 

80 
 
 

50 
60 
80 
 
 

60 
 
 

45 
45 
 

9 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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R. Kontrol  
 
 
 
R. reservasi tiket 
 
 
 
Gudang perlengkapan 

 Flow 40% = 0,4 x 11,975 = 4,79 
Total = 11,975 + 4,79 = 16,765 =17 
Pekerja = 10 x 0,8 = 8  
peralatan (asumsi) = 30 m² 
flow 50% = 0,5 x 38 = 19 
Total = 38 + 9 =57 = 60 m² 
Pekerja = 3 x 0,8 = 2,4  
peralatan (asumsi) = 6 m² 
flow 30% = 0,3 x 8,4 = 2,52 
Total = 8,4 + 2,52 =10,92 = 11 m² 
Asumsi = 30 m² 

 
 

60 
 
 
 

11 
 
 
 

30 
TOTAL 1185 m² 

 

e. Kelompok Studio Produksi Harian 

Kebutuhan Ruang Analisa Besaran Ruang Luas (m²) 
R. Kepala bagian 
produksi harian 
 
R. Staff 
 
 
 
R. Kepala bagian berita 
 
 
R. Staff 
 
 
 
 
Studio 1 
R. Make up 
 
Dress Room 
 
R. wardrobe (kostum) 
Main studio 
 
 
 
R. Tunggu dan Istirahat 
 
 
R. Sub Kontrol 
 
 
 
Gdang Perlengkapan 
 
Studio 2 
R. Make up 
 
Dress Room 
 
R. wardrobe (kostum) 
Main studio 
 
 
R. Tunggu dan Istirahat 

R. Kerja = (3 x 0,8) +0,5 + 2 =4,9 
Flow 30% = 0,3 x 4,9 = 1,47 
Total = 4,9 + 1,47 = 6,37 = 8 
R. kerja 10 org = 8 x 2 = 16 
Furniture = 8 m² 
Flow 20% = 0,2 x 24 = 4,8 
Total = 24+4,8 = 28,8 = 30 m² 
R. Kerja = (3 x 0,8) +0,5 + 2 =4,9 
Flow 30% = 0,3 x 4,9 = 1,47 
Total = 4,9 + 1,47 = 6,37 = 8 
R. kerja 10 org = 8 x 2 = 16 
Furniture = 8 m² 
Flow 20% = 0,2 x 24 = 4,8 
Total = 24+4,8 = 28,8 = 30 m² 
 
 
20 x 0,8 = 16, flow 40% = 6,4 
Total = 16 + 6,4 = 22,4 = 23 m² 
20 x 0,5 = 10, flow 50% =  5 
Total = 10 + 5 = 15m² 
Asumsi : 15 m² 
75x0,8=60, perlengk =20 m² (asumsi) 
 flow 100% = 80 
Total = 80 + 80 = 160 
 
15 x 0,8 = 12, flow 30% = 3,6 
Total = 12+ 3,6 = 15,6 = 16 m² 
 
Pekerja = 3 x 0,8 = 2,4,  
peralatan (asumsi) = 10 m² 
Flow 50% = 0,5 x 12,4 = 6,2 
Total = 12,4 + 6,2 = 18,6 = 20 
Asumsi = 20 m² 
 
 
10 x 0,8 = 8, flow 40% = 3,2 
Total = 8 + 3,2 = 11,2 = 12 m² 
10 x 0,5 = 5, flow 50% =  2,5 
Total = 5 +2,5 = 7,5 = 8 m² 
Asumsi : 10 m² 
40 x 0,8 = 32, perlengk. =15m² 
flow 100% = 47 
Total = 47 + 47 = 94 m² 
10 x 0,8 = 8, flow 30% = 2,4 

8 
 
 

30 
 
 
 

8 
 
 

30 
 
 
 
 
 

23 
 

15 
 

15 
42 
 
 
 

16 
 
 

20 
 
 
 

20 
 
 

12 
 

8 
 

10 
94 
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R. Kontrol 
 
 
 
Gdang Perlengkapan 
 
Studio 
Rekaman&Dubbing 
R. Tunggu dan Istirahat 
 
Main studio 
 
 
R. Kontrol audio Visual 
R. Studio Mixing 
 
 
Gdang Perlengkapan 
 
 
 
Studio Penyiaran 
Berita 
R. Make Up 
 
 
Dress Room 
 
 
Main studio 
 
 
R. Kontrol 
 
 
 
Gdang Perlengkapan 

Total = 8+ 2,4 = 10,4 = 12 m² 
 
Pekerja = 2x 0,8 = 1,6  
peralatan (asumsi) = 6 m² 
Flow 50% = 0,5 x 7,6 = 3,8 
Total = 6 + 3,8= 9,8 = 10 
Asumsi = 10m² 
 
 
 
10 x 0,8 = 8, flow 30% = 2,4 
Total = 8+ 2,4 = 10,4 = 12 m² 
5 x 0,8 = 4, perlengk = 5 m² 
flow 50% = 4,5 
Total = 9+ 4,5 = 13,5 = 15 m² 
5 x 0,8 = 4, peralatan = 3 m² 
flow 50% = 0,5 x 7 = 3,5 
Total 7 + 3,5 = 10,5  
3 x 0,8= 2,4, peralatan = 6 m² 
flow 50% = 0,5x 8,4 = 4,2 
Total= 8,4 + 4,2 = 12,1 = 13 
Asumsi = 15 m² 
 
 
 
3 x 0,8= 2,4, peralatan = 2  
flow 20% = 0,2x 4,4 = 0,88 
Total = 4,4 + 0,88 = 5,28 = 6 m² 
3 x 0,5 = 1,5, perlengk. = 2 m² 
flow 50% =  0,5 x 3,5 =1,75  
Total = 3,5 +1,75 = 5,25 m² = 6 m² 
10 x 0,8 = 8, peralatan = 4 m² 
flow 100% = 12 
total 12 + 12 = 24 m² 
Pekerja = 2x 0,8 = 1,6  
peralatan (asumsi) = 6 m² 
Flow 50% = 0,5 x 7,6 = 3,8 
Total = 6 + 3,8= 9,8 = 10 
Asumsi = 5 m² 

 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

12 
 

15 
 
 

11 
13 
 
 

15 
 
 
 
 
 

6 
 
 

6 
 
 

24 
 
 

10 
 
 
 

5 
TOTAL 500 m² 

 

 

 

f. Kelompok Penunjang Produksi 

Kebutuhan Ruang Analisa Besran Ruang Luas (m²) 
R.istirahat Karyawan 
 
 
 
R.Persiapan Fasilitas 
Produksi 
 
 
R. Graphic Art 
 
 
 
Bengkel Layer, dekor 

15x 0,8 = 12, furniture 10 m² 
 flow 40% = 8,8 
Total = 22+ 8,8 = 30,8 = 31 m² 
 
Pekerja = 0,8 x 5 = 4 
Perlengk = 60 m² (asumsi) 
Flow = 50% = 32 
Total = 64+32 = 97 m² 
Pekerja = 0,8 x 10 = 8 
Peralatan = 50 m² (asumsi) 
Flow 50% = 39 
Total = 58+39 = 97 m² 
Pekerja = 0,8 x 8 = 6,4 

31 
 
 
 

97 
 
 
 

97 
 
 
 

115 
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dan property 
 
 
R. Audio 
R. Video 
R. elektronika 
R. Lighting 
R. Perpustakan Audio 
Visual 

 
 
 
 
Tape library  
 
 
 
r. perawatan 
Gudang Disposal 

Peralatan = 70 m² (asumsi) 
Flow 50% = 38,2 
Total = 76,4+38,2 = 114,6 = 115 m² 
Asumsi = 1 x 42 
Asumsi = 1x 50 
Asumsi = 1 x 45 
Asumsi = 1 x 45 
Kapasitas 25 org = 25 x 0,8 =20 
Peralatan = 20 m² 
Flow 20% = 0,2 x 40 = 8 
Total = 40+8 = 48 m² 
 
 
Kapasitas 10 org = 10x 0,8 =8 
Peralatan = 10 m² 
Flow 20% = 0,2 x 18 = 3,6 
Total = 18+3,6 = 21,6 = 22 m² 
Asumsi = 30 m² 
Asumsi = 40 m² 

 
 
 

42 
50 
45 
45 
48 
 
 
 
 
 

22 
 
 

30 
40 
 

TOTAL 662 m² 

 

g. Kelompok KegiatanTeknik 

Kebutuhan Ruang Analisa Besaran Ruang Luas (m²) 
R. Kepala bagian teknik 
pasca produksi 
 
R. Staff 
 
 
 
R. Master Control 
 
 
 
R. Studio Presentasi 
 
 
 
R. Telecine 
 
 
 
R.VideoTapeRecording 
R.Audio Visual 
Processing Film 
 
 
 

Editing 
 
 
 

R. Gelap 
R. Analisa 
 
R. Kepala bagian teknik 
produksi lapangan 
 
R. Staff 

R. Kerja = (3 x 0,8) +0,5 + 2 =4,9 
Flow 30% = 0,3 x 4,9 = 1,47 
Total = 4,9 + 1,47 = 6,37 = 8 
R. kerja 10 org = 8 x 2 = 16 
Furniture = 8 m² 
Flow 20% = 0,2 x 24 = 4,8 
Total = 24+4,8 = 28,8 = 30 m² 
Pekerja = 0,8 x 8 = 6.4 
Peralatan = 25 m² (asumsi) 
Flow 50% = 0,5 x 31,4 = 15,7 
Total = 31,4+15,7 = 47,1 m² 
Kapasitas 5org = 5 x 0,8 = 4 m² 
Furniture&peralatan = 10 m² 
Flow 20% = 0,2 x 14 = 2,8 
Total = 14+2,8 = 16,8 = 17 m² 
 Pekerja = 5 x 0,8 = 4 
Peralatan = 10 m² 
Flow 50% = 7 
Total = 14+7 = 21 m² 
Asumsi = 1x 30 = 30 m² 
Asumsi = 1 x 50 = 50 m² 
Pekerja = 0,8 x 5 = 4 
Peralatan = 15 m² (asumsi) 
Flow 20% = 0,2 x 19 = 3,8 
Total = 19+3,8 = 22,8 = 25 m² 
Pekerja = 0,8 x 2= 1,6 
Peralatan = 10 m² (asumsi) 
Flow 20% = 0,2 x 11,6 = 2,32 
Total = 11,6+2,32 = 13,92 = 15 m² 
Asumsi = 15 m² 
Asumsi = 20 m² 
 
R. Kerja = (3 x 0,8) +0,5 + 2 =4,9 
Flow 30% = 0,3 x 4,9 = 1,47 
Total = 4,9 + 1,47 = 6,37 = 8 
R. kerja 10 org = 8 x 2 = 16 

8 
 
 

30 
 
 
 

50 
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15 
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R. Peralatan Lapangan 
Gudang Perlengkapan 
 
R. Kepala bagian teknik 
produksi lapangan 
 
R. Pemancar 
 
 
 
R. Microwave 
 
 
 
R. Perlengkapan 
R. Perawatan pemancar 
Gudang peralatan 

Furniture = 8 m² 
Flow 20% = 0,2 x 24 = 4,8 
Total = 24+4,8 = 28,8 = 30 m² 
Asumsi = 1 x 50 
Asumsi = 1 x 30 
 
R. Kerja = (3 x 0,8) +0,5 + 2 =4,9 
Flow 30% = 0,3 x 4,9 = 1,47 
Total = 4,9 + 1,47 = 6,37 = 8 
Pekerja = 2 x 0,8 = 1,6 
Peralatan = 50 m² 
Flow 20% = 0,2 x 51,6 =10,32 
Total = 51,6+10,32= 61,92 = 62 m² 
Pekerja = 2 x 0,8 = 1,6 
Peralatan = 30 m² 
Flow 20% = 0,2 x 31,6 = 6,32 
Total = 31,6+6,32= 37,92 = 38 m² 
Asumsi = 30 m² 
Asumsi = 35 m² 
Asumsi = 35 m² 

 
 
 

50 
30 
 
8 
 
 

62 
 
 
 

38 
 
 
 

30 
35 
35 

TOTAL 606 m² 

 

h. Kelompok Kegiatan Servis 

Ruang Besaran Ruang Luas (m²) 

Hall&lobby penerima 
kapasitas 100 org . 
 Recepsionist, 
Informasi 
 
 
Musholla 30 org 
 
 
 
Lavatory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantin 
Keamanan 
 
 
 
 
 
 
Parkir pengunjung max 
350org 

100 x 0,6 = 60, flow 100% = 60 
Total = 120 m² 
0,8 x 3 = 2,4 , meja = 3 m² 
Flow 20% = 0,2 x 5,4 = 1,8 
Total = 5,4 + 1,8 = 7,2 = 8 m² 
 
Sajadah = 30 (0,75 x 1) = 22,5 
Lemari = 3 m² 
Flow 40% = 0,4 x 25,5 =10,2 
Total = 22,5 + 10,5 = 33 m² 
Lav Pa = 2 wastafel, 2 closet, 6 urinal, 2 

bak mandi 
               = (2x0,35) + (2x0,9) + (6x0,39) 

+ ( 2 x 1,125)    
               = 7,09  
Flow 40% = 0,4 x 7,09 = 2,8 
Total = 7,09 + 2,8 = 9,89 = 10  
 
Lav Pi  = 2 wastafel, 6 closet, , 2 bak 

mandi 
               = (2x0,35) + (6x0,9) + ( 2 x 

1,125)    
               = 8,35 
 Flow 40% = 0,4 x 8,35 = 3,34 
Total = 8,35 + 3,34 = 11,69 = 12 
Asumsi = 30 m² 
Pos keamanan = asumsi 8 m² 
Ruang Kontrol =  
2 x 0,8 = 1,6 
Peralatan = 2,11 
Flow 30%= 0,3 x 3,71 = 1.1 
Total = 4,81 = 5 m² 
 
Mobil (1 mobil 4 org_) 
 = (25% x 350) / 4 = 22 mobil 

120 
 
8 
 
 
 

33 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

30 
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5 
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Parkir pengelola 
kapasitas 200 org 
 
 
 
 
Garasi dan Bengkel 
R. Genset 
 
R. Pompa 
R. Mesin AC 
R. reservoir 
R. PABX 
R. Panel Listrik 
R. Sampah 
Gudang 
R. Istirahat 
 

 = 25 x 22 = 550 m² 
Motor = (50% x 350) / 2 = 87,5 motor 
= 1,5 x 87,5 = 131,5 m² 
Mobil (1 mobil 4 org_) 
 = (25% x 200) / 4 = 12.5 mobil 
 = 25 x 12.5 = 312 m² 
Motor = (50% x 200) = 100 motor 
= 1,5 x 100 = 150 m² 
 
Asumsi = 80 m² 
1 unit genset 100 KVA, flow 30%  
= 27 + (0,3 x 27) = 35 m² 
Asumsi 0,5 x genset = 17,5 m² 
Asumsi 0,5 x genset = 17,5 m² 
Asumsi 0,5 x genset = 17,5 m² 
Asumsi 0,5 x genset = 17,5 m² 
Asumsi 0,5 x genset = 17,5 m² 
Asumsi 0,25 x genset = 17,5 m² 
Asumsi = 20 m² 
Asumsi = 20 m² 
 

 
131,5 

 
312 

 
 

150 
 
 

80 
35 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
8,75 
20 
20 

TOTAL  1640 m² 

 

Luas kebutuhan ruang total= 180+255+83+1185+500+662+606+1640 = 6120 m² 

Flow luas site 20% = 0.2 x 6120 = 1224 m² 

Total = 6120+1224 = 7344 m² 
 

4. Pola Hubungan Ruang dan Program Ruang  

Pendekatan ini berdasarkan pada hubungan ruang dan kelompok massa baik 

erat/dekat maupun hubungan tidak erat. 

Keterangan matriks :   

 = Hubungan erat   

= Hubungan tidak erat 

 

 

a. Pola Hubungan Ruang 

1) Pola Hubungan Ruang Mikro 

� Pola Hubungan Kelompok Direksi 
 Ruang Matrik Hub Ruang Organisasi Ruang 

1 R. Direktur 
2 R. Wk. Direktur 
3 R. Sekretaris 
4 R. Arsip 
5 R. Rapat Intern 
6 R. Rapat Ekstern 
7 R. Tamu 
8 Lavatory VIP 
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� Pola Hubungn Ruang Kelompok Administrasi 

 Ruang Matriks Hub Ruang Organisasi Ruang 
1 R. Ka Bag 
2 R. Staff Keuangan 
3 R. Staff Kepegawaian 
4 R. Staff Perlengkapan 
5 R. Staff Humas 
6 R. Rapat 
7 R. Tamu 

 

 

 
 
� Pola Hubungan Ruang Kelompok Program siaran 

− Studio Pentas 
 Ruang Matriks Hub Ruang Organisasi Ruang 
1 Hall penonton 
2 Tiketing 
3 R. rehearsal 
4 R. make Up 
5 Dress Room 
6 R. Wardrobe 
7 Main studio 
8 R. Sub Kontrol 
9 R. Tunggu & Istirahat 

10 Lav. Pemain 
11 Lav. Penonton 
12 Gudang perlengkapan 

  

 
 

 

 
− Studio Produksi Harian 

 Ruang Matriks Hub Ruang Organisasi Ruang 
1 R. Tunggu & Istirahat 
2 R. make Up 
3 Dress Room 
4 R. Wardrobe 
5 Main studio 
6 R. Kontrol 
7 Gudang perlengkapan 

 

 

 
 

− Studio Penyiaran dan Berita 
 Ruang Matriks Hub Ruang Organisasi Ruang 
1 R. make up 
2 Dress Room 
3 R. Kontrol 
4 
5 

Main Studio 
Gudang Perlengk 

 

 

 
− Studio Rec Suara 

 Ruang Matriks Hub Ruang Organisasi Ruang 
1 Main studio 
2 R. Kontrol Audio Visual 
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3 R. Studio Mixing 
4 R. Tunggu & Istirahat 
5 Gudang perlengkapan 

 
− Penunjang Produksi 

 Ruang Matriks Hub Ruang Organisasi Ruang 
1 R. Istirahat Karywan 
2 R. Persiapan Fas. Prod 
3 R. Graphic Art 
4 Bengkel 

layer,dekor,properti 
5 R. Audio 
6 R. Video 
7 R. Elektronika 
8 R. Lighting 
9 

10 
11 
12 

Perpus Audio Visual 
Tape library 
R. Perawatan 
Gudang disposal 

 

 

 
� Pola Hubungan Ruang Kelompok Teknik 

− Teknik Produksi Lapangan 
 Ruang Matriks Hub Ruang Organisasi Ruang 
1 R. Kepala Bagian 
2 R. Staff 
3 R. Peralatan Lapangan 
4 Garasi  

 

 

 
− Teknik Pasca Produksi 

 Ruang Matriks Hub Ruang Organisasi Ruang 
1 R. Master Kontrol 
2 R. Presentasi 
3 R. Telecine 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

R. VTR 
R Transfer 
Processing film 
R. Editing 
R. Gelap 
R. analisa 

  

 

 
− Transmisi 

 Ruang Matriks Hub Ruang Organisasi Ruang 
1 R. Pemancar 
2 R. Microwave 
3 
4 

R. Perlengkapan 
R. Rerawatan 

 

 
 

� Pola Hubungan Ruang Kelompok Pemasaran 
 Ruang Matriks Hub Ruang Organisasi Ruang 
1 R. Pelayanan Umum 
2 R. Ka Divisi Iklan 
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3 R. Staff 
4 R. Promosi 
5 R. . Arsip 
6 R Tamu 

 
� Pola Hubungan Ruang Kelompok Servis 

 Ruang Matriks Hub Ruang Organisasi Ruang 
1 Hall & lobby penerima 
2 recepsionist & 

informasi 
3 Musholla 
4 Loker karyawan 
5 Lavatory 
6 Kantin 
7 Keamanan 
8 Parkir 
9 Garasi dan bengkel 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Genset 
R.Pompa 
R.Mesin AC 
R. Operator (PABX) 
Reservoir 
Gudang 

  
 

 
 

 
2) Hubungan Ruang Makro 

No Jenis Kegiatan Matriks Hub.Ruang 
1 Direksi  
2 Administrasi 
3 Studio Pentas 
4 Studio Serbaguna 
5 Studio Berita 
6 Studio Rec. Suara 
7 Penunjang Produksi 
8 Teknik Pasca Produksi 
9 Teknik Lapangan 
10 Transmisi 
11 Pemasaran 
12 Servis 

 

= Hubungan erat  = Hubungan tidak erat 

 

b. Program Ruang 
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Berdasarkan analisa kebutuhan ruang, besaran ruang, matriks hubungan 

ruang dan organisasi ruang maka diperoleh pola hubungan ruang secara 

makro sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

  

B. A

n

a

l

i

s

a

 

P

e

n

d

e

k

a

t

a

n

 Lokasi dan Site 

1. Kriteria Pendekatan Lokasi 

Suatu bangunan terutama dengn fungsi khusus membutuhkan lokasi yang 

tepat untuk mendukung aktifitasnya. Demikian halnya dengan Stasiun Televisi, 

sebagai sebuah bangunan komersial maka perlu adanya kriteria dalam pemilihan 

lokasi, yaitu: 

Skema V-4 
Program ruang makro 

Sumber : analisa pribadi 
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a. Kesesuaian dengan Recana Tata Ruang Kota, yaitu perletakan bangunan 

di sector komersial agar dapat menarik mitra bisnis 

b. Mempunyai kemudahan akses dari dalam maupun luar kota 

c. Lokasi yang representative sehingga mendukung agar bangunan 

terekspos dengan baik. 

d. Tidak bedekatan dengan bandara agar tidak terjadi gangguan gelombang 

radio dan kebisingan pesawat. 

e. Tidak berada pada daerah dengan tingkat kebisingan tinggi/berlebih 

sebagai penunjang persyaratan akustik. 

f. Terdapat sarana penunjang dan utilitas kota 

 

2. Alternatif Tapak 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diperoleh beberapa 

alternatif tapak : 

a. Alternatif 1 

 Lahan Bekas Matahari purwosaridi Jl. Slamet Riyadi 

� Termasuk zone perdagangan 

� Ketinggian bangunan 9-20 lantai 

� Building Coverage (BC) 50-75% untuk 

pemukiman/ perkantoran, sedangkan 

untuk perdagangan 75-80% 

� Lingkungan berupa pertokoan, 

perkantoran dan pemukiman 

� Kepadatan dan kebisingan sangat tinggi 

 

 

b. Alternatif 2 

 Lahan kosong di JL. Adi Sucipto, Jajar  

� Termasuk dalam zone perdagangan. 

� Ketinggian bangunan 9-20 lantai 

� Building Coverage (BC) 50-75% untuk 

pemukiman/ perkantoran, sedangkan 

untuk perdagangan 75-80% 

Gambar V-1 
Alternatif site 1 

Sumber : dokumen pribadi 

Gambar V-2 
Alternatif site 2 
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� Lingkungan berupa pendidikan, 

perkantoran, sarana hiburan dan 

pemukiman 

� Kepadatan dan kebisingan sangat tinggi 

 

 

 

c. Alternatif 3 

 Lahan kosong di Jalan Raya Solo Baru 

� Termasuk zone jasa, perdagangan, 

Perkantoran 

� Ketinggian bangunan 8 lantai 

� Building Coverage (BC) Max. 60%, GSB 

½ lebar jalan  

� Lingkungan berupa perdagangan dan 

pemukiman 

� Lokasi yang strategis dan pencapaian 

yang mudah karena terletak pada jalan 

protokol dan dilalui oleh kendaraan 

umum  

� Solo Baru merupakan daerah yang 

berkembang dan direncanakan menjadi 

kota satelit yang menjadi pendukung 

kegiatan Kota Surakarta 

Berdasarkan pertimbangan kelebihan dan kekurangan alternatif site, maka 

dipilih alternatif ke 3 yaitu Lahan kosong di Jalan Raya Solo Baru, Kabupaten 

Sukoharjo 

 

3. Eksisting Site Terpilih 

a. Bentuk dan Ukuran Site 

 

 

 

 

Gambar V - 3 
Alternatif site 3 

Sumber : dokumen pribadi 
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� Site terletak di Jalan Raya Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo 

� Site memiliki luasan sebesar 13000m² 

� Batas-batas site terpilih : 

- Sebelah Utara  : Lahan Kosong  

- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan, Lahan Kosong 

- Sebelah Selatan : Jalan tembus ke Gading dan Grogol, Ruko  

- Sebelah Barat  : Lahan Kosong 

b. Peraturan Bangunan 

� Building Coverage (BC) Max. 60% = 0.6 x 13000 = 7800 

� GSB ½ lebar jalan, 12m pada sisi barat dan 6m pada sisi selatan, 

1.5m sisi timur dan utara 

� Tinggi lantai maksimal 8 lantai 

� Mempunyai rencana jaringan utilitas yang dapat menunjang 

keberadaan Stasiun Televisi Swasta 

c. Potensi Site : 

� Matahari 
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Secara geografis site terletak di 110ºBT-111ºBT, 7,6ºLS-8º LS, 

berdasarkan garis lintangnya site memiliki iklim topis yang berarti 

hanya mengalami 2 musim saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan April-September lintasan matahari berada di bagian utara, 

sedangkan pada bulan Oktober-Maret berada di bagian selatan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V - 5 
Diagram lintasan matahari  dalam site 

Sumber : www.squereone.com 
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C. Analisa Pendekatan Pengolahan Site  

1. Analisa Pencapaian 

� Pencapaian dari Luar Kota 
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Kemudahan pencapaian dari luar kota dalam sebuah stasiun televisi cukup 

penting karena dalam pelaksanaannya akan berhubungan dengan berbagai 

pihak yang tidak hanya berasal dari Surakarta. 

Site dari arah luar kota dapat dicapai melalui beberapa jalur diantaranya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dari Yogyakarta dapat diakses melalui jalur Jogja-Solo kemudian masuk 

jalan tembus baki menuju ke Jalan Raya Solo Baru 

- Dari Semarang diakses melalui jalur Semarang-Solo kemudian melewati 

poros jalan Yos Sudarso hingga Jalan Raya Solo Baru 

- Dari Surabaya dapat diakses melalui jalur Surabaya –Solo kemudian 

melewati jalur pasar kliwon-gading atau dapat pula melewati poros jalan 

Yos Sudarso hingga Jalan Raya Solo Baru 

� Pencapaian ke dalam site 

 

 

Gambar V - 7 
Lokasi, Pencapaian dan Jalur Jalan ke Arah Solo Baru 

Sumber : Drs. Kartiko“Sekilas Sejarah Perjuangan Kota SOLO BARU Kota Mandiri” 
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= Alternatif 1 

= Alternatif 2 

= Alternatif 3 

= Alternatif 4 

 

 

 

Tabel V – 1 
Eksisting Aternatif Entrance 

 
Alternatif Kondisi Potensi 

1 
 
 
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 

Terletak di jalan lingkungan yang 
sepi dan jarang dilalui 
kendaraan. Pencapaian kuarang 
lancer. Tidak memiliki nilai 
ekspos 
 
 
Terletak di jalan Raya Solo Baru 
sebagai jalan utama, memiliki 
nilai ekspos yang cukup tinggi 
 
 
 
 
Berada di dekat persimpangan 
antara jalan Raya Solo Baru dan 
jalan tembus ke gading, rawan 
terjadi persimpangan. Nilai 
ekspos tinggi. 
 
Berada di jalan tembus ke 
gading, dengan kepadatan 
sedang. Mamiliki nilai ekspos 
sedang. Pencapaian dari jalan 
utama memutar 

Jalan tidak dilengkapi fasilitas 
umum, lebih cocok  untuk arus 
keluar kendaraan dengan 
pertimbangan kemudahan jalur 
keluar ke arah jalan Raya Solo 
Baru. 
 
Berada di jalan utama sehingga 
cocok untuk dijadikan  Main 
Entrance pintu masuk (& pintu 
keluar  bangunan. Diatur dengan 
pertimbangan jarak dari 
persimpangan untuk menghindari 
crowded. 
 
Tidak tepat untuk dijadikan ME / 
SE kendaraan maupun 
pedestrian akibat kerawanan 
terjadinya crowded. 
 
 
Kondisi jalan yang tidak terlalu 
ramai lebih mendukung sebagai 
Side Entrance  

Sumber : Analisa Pribadi 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka arah pencapaian adalah 

sebagai berikut: 

 SE out digunakan 

untuk jalan keluar 

semua kendaraan 
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2. Analisa View 

Dasar pertimbangan 

� Kondisi view lingkungan sekitar tapak  

� Keberadaan jalan di sekitar site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analisa Bising Lingkungan 

View ke arah utara dan timur kurang 
menarik, karena dimasa mendatang 
dimungkinkan lahan kosong berubah 
menjadi bangunan sehingga membatasi 
pandangan dari dlm site 

View kearah selatan, 
barat daya dan barat 
menarik karena tidak 
monoton, 
pandangan luas  

View kedalam site paling dominan 
berasal dari arah yang palaing banyak 
diakses oleh publik yaitu dari arah jalan 
Raya Solo Baru dan jalan tembus ke baki 

View ke dalam View ke luar 

Gambar V -10 
Analisa view bangunan 
Sumber : analisa pribadi 
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Bising lingkungan adalah bising yang disebabkan oleh sumber bunyi yang 

berasal dari luar bangunan. Bising ini dapat berasal dari kendaraan, suara 

hewan dan manusia.  

Berdasarkan kondisi bising lingkungan sekitar, maka dapat dibuat zona 

kebisingan di dalam site sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengurangi bising lingkungan yang masuk, maka perlu adanya 

beberapa respon desain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=  Zona bising tinggi 

= Zona bising sedang 

= Zona bising rendah 

Gambar V -11 
Zoning bising lingkungan 
Sumber : analisa pribadi 

Masa diletakkan ke zone 
paling tenang (sudut 
timur laut) Memberikan jarak antara 

jalan solo permai ke 
bangunan, min 20m  

Memberikan buffer noise 
pada sisi barat dan 
selatan.  

Gambar V - 12 
Respon desain terhadap kondisi 

bising lingkungan 
Sumber : analisa pribadi 
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Hasil : 
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Orientasi utama/primer bangunan diarahkan pada jalan Raya Solo Baru, 

sedangkan orientasi sekunder ke arah selatan (jalan tembus) 

 

4. Analisa Pendekatan Tata Landscape 

Vegetasi memiliki fungsi bermacam-macam yaitu selain memperindah suatu 

tempat juga dapat dijadikan sebagai buffer suara, udara dan panas matahari. 

Landscape kawasan di sekitar site cukup tertata rapi dengan dominasi taman 

pada median jalan.  

� Untuk permasalahan vegetasi pertimbangan yang dilakukan adalah : 

- Mempertahankan vegetasi yang telah ada yaitu pohon palem di sisi 

selatan 

- Kebutuhan jenis vegetasi khususnya dikaitkan dengan aspek akustik 

lingkungan. Elemen lendscape yang dapat menjadi buffer bising 

lingkungan : 

- pohon nerium oleander 

- pohon cemara 

- erth berm 

- Kebutuhan jenis vegetasi khususnya dikaitkan respon terhadap iklim, 

biasanya pohon berdaun lebat dan berbatang ke samping. 

� Tata landscape juga berfungsi dalam menciptakan view yang menarik 

dalam suatu bangunan, oleh karenanya pengaturan landscape juga 

memperhatikan faktor view ke dalam site 

Dari beberapa pertimbangan diatas maka rekomendasi penataan landscape 

adalah sebagai berikut : 

arah orientasi sekunder 

arah orientasi 
utama bangunan 

Gambar V - 14 
Respon desain arah orientasi bangunan 

Sumber : analisa pribadi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



stasiun televisi swasta di surakarta 
 
 

penekanan pada sistem akustik 
83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analisis Penzoningan 

Dasar pertimbangan 
� Program Ruang 
� Analisa Pencapaian 
� Analisa View 
� Analisa Orientasi 
� Analisa Pengendalian Kebisingan 
Analisis dan hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Analisa Sirkulasi Kendaraan 

Gambar V – 16 
Zoning Site 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Dasar pertimbangan : 

� Zonifikasi kegiatan 

� Kemudahan aktifitas 

� Hubungan antar kegiatan 

Adapun sirkulasi yangterjadi dalam site adalah : 

� Sirkulasi kendaraan pengujung dan pengelola : 

 
 
 
 
] 
 
� Sirkulasi kendaraan pengelola dan servis : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Analisa Pendekatan Penampilan Fisik Bangunan 

1. Klasifikasi Ruang 

Klasifikasi ruang dibutuhkan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristika 

ruang dalam hal tuntutan akustik ruangnya. Sebuah stasiun televisi memiliki 

ruang-ruang yang berbeda sifat dan kegunaanya oleh karena itu perlu 

adanya pengelompokan ruang berdasarkan tututan akustiknya. Pada intinya 

pengelompokan ruang ini akan berpengaruh pada penanganan bising yang 

berbeda.  

ME Parkir depan 

basement SE (out) 

ME (out) 

SE (in) basement SE (out) 

Gambar V - 17 
Alur Sirkulasi Kendaraan 
Sumber : analisa pribadi 
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Keadaan Bising Interior Tiap Kelompok Ruang 

Sumber : analisa pribadi 

Keterangan Keadaan Akustik 

+++ : Pengoperasian ruangnya menimbulkan bising dan getaran yang berlebih 

++ : Pengoperasian ruangnya menimbulkan bising yang wajar 

+ : Pengoperasian ruangnya hamper tidak menimbulkan bising 

- - : Membutuhkan ketenangan 

- : Tidak membutuhkan ketenangan 

Dari tabel tersebut diatas maka dapat diketahui kondisi karakter akustik 

masing-masing unit kegiatan, sehingga dapat dikelompokkan menjadi : 

Tabel  V - 3 
Pengelompokan ruang berdasarkan tuntutan akustik  

 
Kelompok Ruang  

Bising Tinggi 
Kelompok Ruang 

Bising Sedang 
Kelompok Ruang  

Tenang 
Hall Penonton  
Parkir 
Studio Pentas 
Studio Serbaguna 
R. Mesin 
Servis 

Hall/ Penerimaan 
Studio Rec.Suara 

Studio Penyiaran Berita 
Penunjang Produksi 

Teknik Pasca Produksi 
Teknik Lapangan 

Transmisi 

Direksi 
Administrasi 
Pemasaran 

Istirahat 
 

Sumber ; Analisa Pribadi 

2. Analisa Sistem masa 

Unit Kegiatan Bising Interior Tuntutan Akustik 
Parkir ++ -  

Hall/ Penerimaan ++ -  
Hall Penonton +++ - Pengendalian bising dan 

getaran secara optimal 
Studio Pentas +++ - Pengendalian bising dan 

getaran secara optimal 
Studio Serbaguna +++ - Pengendalian bising dan 

getaran secara optimal 
Studio Rec.Suara ++ - -  
Studio Penyiaran Berita ++ -  
Penunjang Produksi ++ -  
Teknik Pasca Produksi ++ -  

Teknik Umum ++ -  
Transmisi ++ -  

MEE ++ -  
Direksi + - -  

Administrasi  + - -  
Pemasaran + -  
Istirahat + - -  
Servis +++ - Pengendalian bising dan 

getaran secara optimal 
R. Mesin +++ - Pengendalian bising dan 

getaran secara optimal 

Tabel V - 2 
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 Tujuannya adalah mendapatkan sistem masa (tunggal atau majemuk) 

yang akan digunakan untuk mengeliminasi cacat akustik. Pada dasarnya 

sistem masa terbagi dalam dua jenis yaitu masa tunggal dan majemuk, 

keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

Tabel V - 4 
 Karakteristik Sistem Masa 

SISTEM MASSA  
 
 

KRITERIA PERENCANGAN 
Tunggal 

 

 
 

Majemuk 
 

 
 

Kelancaran sirkulasi antar 
kelompok ruang 

+ -  
KRITERIA 

UMUM Pembedaan wadah tiap 
kelompok 

- + 

Penegendalian bising dan 
getaran antar kelompok 
ruang 

- + 

Kemudahan pengolahan 
bentuk arsitektural  

+ - 

 
KRITERIA 

BERDASAR 
SISTEM 

AKUSTIK 
 Pengoptimalan sound 

absorbsing treatment pada 
masing-masing ruang 

- + 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 Berdasarkan analisa diatas maka terlihat bahwa sistem masa majemuk 

merupakan sistem yang tepat untuk mengatasi masalah bising interior, 

namun sistem ini memutuhkan ketersediaan lahan yang luas selain itu 

koordinasi antar kegiatan kurang lancar. 

 Oleh karena itu dipilih alternatif penggabungan antara sistem 

tunggal dan majemuk yaitu dengan melakukan pemisahan masa didasarkan 

pada tingkat kebisingan yang dihasilkan, dalam hal ini ruang pentas sebagai 

sumber bising terbesar diltakkan terpisah dari ruang lain. Pemisahan ruang 

ini dapat mengurangi bising yang dihasilkan secara horizontal. Pemisahan 

secara vertical dilakukan dengan meletakkan ruang produksi pada lantai 

dasar sedangkan ruang kerja (direksi dan administrasi) diletakkan di lantai 

atas. 

 

 

3. Analisa Pengembangan Massa Bangunan 
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a. Pengembangan masa horizontal 

 

b. Pengembangan masa vertikal 

Gambar V – 18 
Analisa Pengembangan Masa Horizontal 

Sumber : Analisa Pribadi 
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4. Analisa Pengembangan Elemen Fisik Bangunan  

Dari bentuk yang sudah ada dikembangkan dengan pertimbangan tingkat 

kebisingan yang dibutuhkan. 

� Selain itu untuk mereduksi bising dari luar, maka pada dinding sisi barat 

dan selatan 75% merupakan dinding masif dan diletakkan membentuk 

sudtu terhadap garis jalan untuk menghindari terjadinya pemantulan 

berulang ke bangunan. 

Gambar V – 19 
Analisa Pengembangan Masa Vertical 

Sumber : Analisa pribadi 
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� Secara garis besar studio pentas terbagi dalam 3 bagian yaitu bagian 

hall, audiens dan stage. Berdasarkan tingkat kebisingan dari lingkungan 

maka unit hall paling luar (barat), audiens tengah dan stage bagian 

belakang (timur) 

Gambar V – 20 
Analisa Pengembangan Elemen Fisik Bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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5. Analisa Pendekatan Fasade Bangunan 

Dasar pertimbangan : 

� Hasil analisa masa terkait dengan aspek akustik 

� Fasade bangunan di lingkungan sekitar 

� Karakter stasiun televisi 

 

 

 

 

Gambar V – 21 
Analisa Pendekatan Fasade Bangunan 

Sumber ;Analisa Pribadi 
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E. Analisa Pendekatan Penyelesaian Akustik Ruang-Ruang Tertentu  

Pada ruang-ruang tertentu dengan tingkat kebisingan yang cukup tinggi 

diperlukan adanya penyelesaian yang lebih detail terhadap sistem akustik. Hal ini 

bertujuan agar tidak terjadi kebocoran bising dan memperoleh kualitas suara 

yang baik dalam ruangan tersebut. Adapun beberapa langkah yang perlu 

diperhatikan yaitu : 

1. Pemilihan bahan material dan konstruksi ruang 

2. Perhitungan waktu kerdam 

Untuk melakukan penghitungan koefisien redaman pada ruang studio 

dilakukan dengan langkah-langkah : 

1) Menghitung volume ruangan 

2) Menghitung luas permukaan ruangan (dinding, lantai, ceiling ) 

3) Menentukan besarnya koefisien redaman berdasarkan lapisan peredam 

suara yang digunakan pada sisi tersebut 

4) Penyerapan suatu permukaan diperoleh dengan mengkalikan luas 

permukaan dengan koefisien serap bahan (α), dan penyerapan ruang 

total A diperoleh dengan menjumlahakan perkalian antar luas bahan S 

dan koefisien penyerapannya (α). 

5) Rumus perhitungan waktu kerdam :  

 

RT = 0,16V 
        A + xV 
 

Secara umum semakin kecil RT maka semakin bagus respon ruang 

tersebut terhadap bunyi karena dengung pada ruangan tersebut cukup kecil. 

Adapun standar perhitungan yang digunakan adalah pada frekuensi tengah 

range frekuensi manusia yaitu 500 Hz. 

 

� Pendekatan Penyelesaian akustik 

1) Material yang digunakan : 

− Dinding menggunakan bata, tidak diglasir, α= 0,03 

− ¾ dinding dilapisi karpet, α= 0,63 

− ¼ diding dilapisi panil kayu dengan rongga udara di belakangnya 

  α= 0,80 
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− Langit-langit menggunakan bahan serat selulosa yang disemprotkan, 

tebal 1 inchi pada beton, α = 0,75 

− Lantai menggunakan lapisan karpet tebal di atas beton, α = 0,14 

Besarnya nilai α dapat dilihat pada tabel III-4 , BAB III halaman 41-43 

 

2) Konstruksi Ruang 

� Dinding pembatas ruang dibuat double dengan rongga udara 

diantaranya. Dinding luar berupa batu batu sedangkan dinding 

dalam berupa lapisan beberapa bahan. 

� Antara dinding luar dan dinding dalam saling terpisah. 

� Lantai studio menggunakan plat lantai beton yang dilapis kayu 

dan karpet diatasnya 

� Plafon pada studio harian digunakan untuk menggantungkan 

beberapa peralatan maka dipilih lapisan akustik yang 

disemprotkan pada plat beton dengan tujuan pemasangannya 

tidak mengganggu alat-alat produksi.  

 

3) Penghitungan  

a) Studio Serbaguna 1 

 

Luas ABCD = 42 m² 

Tinggi studio = 5 m 

Volume kasar studio A = 42x 5   = 210 m³ 

Menghitung luas permukaan dinding 

= [2 x (6x5)] x [2 x (7x5)] 

= 60 + 70 = 130 m² 

Luas langit-langit = luas lantai = 42 m² 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V – 22 
Pendekatan Bentuk & Ukuran Studio 1 

Sumber ; Analisa Pribadi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



stasiun televisi swasta di surakarta 
 
 

penekanan pada sistem akustik 
93 

Tabel V - 5 
Perhitungan Penyerapan Oleh Bahan Pada Studio 1 

 

Permukaan Luas Koefisien 
Penyerapan 

Total penyerapan 
bahan per luas 

permukaan 
Dinding : 
- bata 
- karpet 
- panil kayu 

 
130 

101,25 
33,75 

 
0,03 
0,63 
0,80 

 
3,9 

63,79 
27 

Langit-langit 42 0,75 31,5 
Lantai 42 0,14 5,88 
Orang 15 orang 0,90 13.5 
Jumlah peredaman dalam meter sabin 145,48 

 

RT = 0,16V 
      A + xV 
RT =  0,16 x 210 

     145,48 + 210 
   =   32  
            355,48 
   =   0,09 sekon 
 
  

� Studio Serbaguna 2 

Perhitungan waktu kerdam : 

Volume ruang studio dihitung dengan 

menghitung luas studio dikalikan tinggi ruangan 

Luas ABCD = 80 m², Tinggi studio = 5 m 

Volume kasar studio A = 80 x 5   = 400 m³ 

Menghitung luas permukaan dinding 

= [2 x (8 x5)] x [2 x (10 x5)] 

= 80 + 100 = 180 m² 

Luas langit-langit = luas lantai = 80 m² 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel V - 6 

Gambar V – 23 
Pendekatan Bentuk & Ukuran Studio 2 

Sumber ; Analisa Pribadi 
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Perhitungan Penyerapan Oleh Bahan Pada Studio 2 
 

Permukaan Luas Koefisien 
Penyerapan 

Total penyerapan 
bahan per luas 

permukaan 
Dinding : 
- bata 
- karpet 
- panil kayu 

 
180 
135 
45 

 
0,03 
0,63 
0,80 

 
5,4 

85,05 
36 

Langit-langit 80 0,75 60 
Lantai karpet tebal 
di atas beton 

 
80 

 
0,14 

 
11,2 

 
Orang 30 0.9 27 
Jumlah peredaman dalam meter sabin 224,65 

 

RT = 0,16V 
      A + xV   

        RT = 0,16 x 400 
     224,65+ 400 
    =   64  
           624,65 
   =   0,1 sekon 
 
 
 

b. Studio Pentas 

Material yang digunakan : 

− Dinding samping menggunakan  

� doublewall  dengan rongga udara di belakangnya, α bata tidak 

diglasir 0,038. α udara = 0,003 

� lapisan karpet diatas papan berserat mineral, α= 0,63 

− Dinding belakang menggunakan lapisan karpet diatas papan berserat 

mineral, α= 0,63 

− Langit-langit menggunakan bahan gypsum board digantung, α= 0,05 

− Lantai menggunakan lapisan karpet tebal diatas karet busa, α = 0,57 
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Menghitung luasan studio pentas 

 

Luas ABCDEF = BCEF+ABF+CDE 

= [(17,6+8,48) x 29.3/2] + [(17,5x24)/2] 

   + [(17,5x24)/2] 

= 382 + 210 + 210 

= 802 

Luas EFGHIJ = EFHI+ FGH+ EIJ 

=[(11,4+8,48)x17,47/2] + 

[(11,3x13,4)/2] + [(11,3x13,4)/2] 

= 173,6 + 75,71 + 75,71 = 305 m² 

Luas ABCDGHIJ = 802 – 305= 497 m² 

Volume ABCDGHIJ = luas x tinggi 

   = 497 x 12 = 5964 m³ 

Panjang GHJ = 11,3+11,4+11,3 = 34 m 

Panjang ABCD = 17,5+17,6+17,5 = 52,6 m 

Luas bangun B  = 11,8x 5,5 x 0,5 = 32,45 m² 

Volume B = 34 x 32,45 = 1103,3 m³ 

Luas bangun C = 11,8x 2 x 0.5 = 11,8 m² 

Volume C = 34 x 11,8 = 401,2 m³ 

Volume ruang penonton = 

Vol. ABCDGHIJ – (Vol. B + Vol. C) 

= 5964 – (1103,3 + 401,2 ) 

= 4459,5 m³ 

 

Luas dinding samping  = ( 10+5,5 ) x 11,8 
              2 
    = 91,45 m² 
Jumlah total dinding kanan kiri = 2 x 91,45 
               = 182,9 m² 
 
Luas dinding area belakang penonton  
= ABCD X tnggi  
= 52,6 X 4,5 
= 236,7 m² 
Luas langit-langit = luas lantai = 497m² 

 

Gambar V – 24 
Pendekatan Bentuk & Ukuran  

Studio Pentas 
Sumber ; Analisa Pribadi 

 

Gambar V – 25 
Pendekatan Bentuk & Ukuran  

Ruang audiens 
Sumber ; Analisa Pribadi 

 

Gambar V – 26 
Dinding Belakang Penonton 

Sumber ; Analisa Pribadi 
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Tabel V - 7 
Perhitungan Penyerapan Oleh Bahan Pada Studio Pentas 

      

Permukaan Luas Koefisien 
Penyerapan 

Total penyerapan 
bahan per luas 

permukaan 
Dinding Samping 
- bata tidak diglasir 
- rongga udara 
- Karpet tebal diatas 
papan mineral 

 
182,9 
91,45 
91,45 

 
0,038 
0.003 
0,63 

 
6,95 
0,58 

57,62 

Dinding Belakang : 
Karpet tebal diatas 
papan mineral 

 
236,7 

 
0,63 

 
149,12 

Langit-langit : 
Papan gypsum 
digantung 

 
497 

 
0,05 

 
24,85 

Lantai 
Karpet teba diatas 
karet buisa 

 
497 

 
0,57 

 
283,29 

Jumlah peredaman dalam meter sabin 522,41 
 

RT  = 0,16V 
         A + xV 
 
RT  =  0,16 x 5964 

         522,41+5964 
 
   =      954,24  
              6486,41 
 
  =   0,15 sekon 

 

 
F. ANALISA SISTEM STRUKTUR BANGUNAN 

Struktur pada bangunan terdiri dari sub structure, super structure, dan upper 

structure.  Masing-masing bagian tersebut bekerja sebagai suatu kesatuan 

sistem yang mendukung bangunan baik secara struktural maupun arsitektural.   

1. Sub Struktur atau Pondasi 

Struktur geologis dibagi menjaadi dua yaitu dataran rendah dan daerah 

perbukitan.  Jenis tanah terdiri dari aluvium + endapan gunung berapi (70%), 

batuan sedimen klasik + sedimen gunung api (20%), dan grumusol atau 

lempung berat (10%).  Daya dukung tanah antara 1,5 - 1,75 kg/m².  Melihat 

kondisi tanah Solo Baru, dapat dikatakan tanah memiliki daya dukung yang 

baik terhadap bangunan.  Sehingga pondasi yang digunakan adalah pondasi 
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footplat, dimana pondasi ini cukup kuat untuk mendukung bangunan-

bangunan bertingkat tinggi. Pada kolom yang menopang studio dengan berat 

yang lebih dari ruang lain digunakan tiang pancang. 

2. Super Stuktur  

Super structure  merupakan struktur badan bangunan yang berfungsi 

menahan beban tidak hanya beban atap tetapi juga menahan beban-beban 

yang bekerja pada bangunan akibat aktivitas yang terjadi di dalam bangunan 

tersebut.  Beban yang diterima stasiun televisi berasal dari : 

● Peralatan produksi dan teknik 

● Penonton  ( Studio Pentas ) 

● Pekerja 

Untuk itu dibutuhkan sistem struktur yang kokoh dan kaku untuk menahan 

beban-beban tersebut.  Struktur rangka merupakan penyelesaian yang cocok 

bagi struktur badan stasiun televisi.  Struktur ini terdiri atas komposisi dari 

kolom-kolom dan balok-balok.  Unsur vertikal berfungsi sebagai penyalur 

beban dan gaya menuju tanah, sedangkan balok adalah unsur horizontal 

yang berfungsi sebagai pemegang dan media pembagian beban dan gaya 

kepada kolom. 

Adapun struktur yang direncanakan : 

� Massa 1, direncanakan menggunakan sturktur rigid frame dengan 

modul rata-rata 5m x 7m. Untuk studio digunakan modul yang lebih 

lebar. 

� Massa2, dengan unit kegiatan yang hampir berdiri sendiri masa ini 

dibuat dengan struktur terpisah dari bangunan utama. Antar masa 

dihubungkan dengan selasar. 

� Masa3, struktur rangka menyatu dengan masa 1. 

3. Upper Struktur atau Atap 

Merupakan struktur pada bagian atap banguanan.  Pemilihan sistem struktur 

yang digunakan berdasarkan pertimbangan : 

• Fleksibilitas, bangunan dengan fungsi sebagai stasiun televisi sangat 

membutuhkan fleksibilitas ruang yang tinggi.  

• Estetika, ekspose pada sistem struktur merupakan nilai tambah 

tersendiri bagi penampilan bangunan.   
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• Daya dukung,  bahwa stasiun televisi  memiliki studio pentas dengan 

bentangan yang sangat lebar sehingga diperlukan sistem struktur 

yang dapat mengatasi hal tersebut tanpa melupakan aspek fungsi 

bangunan tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sistem struktur atap yang akan 

digunakan adalah : 

• Massa 1 & 3 menggunakan dak beton.  Struktur ini bersifat fleksibel 

dalam fungsi karena dapat dimanfaatkan sebagai roof garden 

sekaligus sebagai tempat produksi outdoor .   

• Massa 2 digunakan atap space frame yang ringan sekaligus burfungsi 

untuk menggantungkan plafon reflector dan catwalk untuk lighting, 

speaker dan alat-alat lain yang mendukung studio pentas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. ANALISIS SISTEM UTILITAS BANGUNAN 

1. Analisa Sistem Plumbing 

a. Jaringan Air Bersih 

Dasar Pertimbangan  

� Kemudahan dalam penyediaan dan distribusi air  

� Kondisi hidrologis dan ekonomis 

Gambar V-27 
Sistem struktur yang direncanakan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Analisis  

Ada 2 alternatif dalam pendistribusian air bersih yaitu dengan cara  
Tabel V-8 

Alternatif Sistem Distribusi Air Bersih Dalam Bangunan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil 

Dari dua alternatif tersebut berdasarkan pertimbangan di atas, 

dipilih sistem Down Feed Distribution untuk memenuhi kebutuhan: 

∗ Domestik ( masak, minum, lavatory ) 

∗ Fire Protection ( hydrant & sprinkler ) 

∗ Servis / taman dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SISTEM + - 

UP FEED 
DISTRIBUTION 

� Distribusi air melimpah 
� Tekanan air yang sama 

untuk tiap lantai bangunan 

� boros karena pompa 
yang bekerja terus 
menerus 

� jika terjadi kerusakan 
pada pompa, distribusi 
air berhenti 

DOWN FEED 
DISTRIBUTION 

� hemat, karena pompa tidak 
bekerja secara menerus 

� jika terjadi kerusakan pada 
pompa, distribusi air masih 
terus aktif sampai 
persediaan air di tangki 
habis 

� tekanan air pada tiap 
lantai tidak sama, makin 
kebawah makin besar  

Skema V-5 
 Skema Disatribusi Air Bersih  

Sumber :  Utilitas Bangunan, Ir. Hartono Poerbo, M Arch 
 

PDAM 

WATER 
TREATMENSUMUR 

GT POMPA 

TOP RESERVOIR 

 
DISTRIBUSI 

Gambar V- 28 
 Pendekatan Distribusi Air Bersih Ke Dalam Bangunan 

Sumber :  Analisa pribadi 
 

Keterangan : 
 GT = Ground Tank 
WT = Water treatment 
S = Sumur 
P = Pompa 
TR = Top Reservoir 
D = Distribusi 
 = air menuju TR 
 = air distribusi 
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b. Jaringan Air Kotor dan Drainase 

Dasar Pertimbangan 

� Perlindungan terhadap pencemaran lingkungan 

� Menghindari aspek visual yang kurang baik 

� Memelihara sumber air dalam tanah 

Analisis & Hasil 

• Meliputi pembuangan limbah cair dan limbah padat dari wc /  lavatory, 

dapur, air hujan dll. 

• Air kotoran dan kotoran dari tiap-tiap lantai dibuang secara vertikal 

melalui shaft dan tidak ditanam pada dinding. 

• Sawage disposal perlu dilakukan agar kotoran yang keluar tidak 

mengganggu lingkungan. 

• Air kotor berupa limbah cair ditampung sementara untuk diolah 

sebelum disalurkan ke riol kota. Sedangkan untuk limbah padat 

disalurkan menuju septic tank untuk kemudian disalurkan ke sumur 

resapan. 

Jaringan drainase untuk menampung luapan air hujan dihubungkan 

dengan bak-bak kontrol dan kemudian dialirkan ke riool kota. Saluran 

drainase dibuat dengan pasangan batu kali atau paving block tanpa 

rekatan semen sehingga masih bisa meresap ke dalam tanah untuk 

menjaga kondisi air tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
PG = Pengolahan 
RK = Riol Kota 
ST = Septic Tank 
PR = Peresapan 
 = sal. air kotor cair 
 = sal. kotoran padat 

Gambar V –29 
Jaringan Air kotor 

Sumber : analisa pribadi 
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2. Sistem Jaringan Listrik 

Dasar Pertimbangan 

� Kelancaran distribusi 

� Efisiensi dan efektifitas sumber daya listrik 

� Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku 

Analisis  

Tabel V-9 
Sumber Listrik Dalam Bangunan 

SUMBER LISTRIK KELEBIHAN 
(+) 

KEKURANGAN 
(-) 

PLN √ Daya listrik besar 
√ Biaya, operasional 

& perawatan murah. 

√ Kemungkinan mati 
listrik 

√ Tegangan (voltage) 
yang keluar kadang 
tidak stabil. 

Generator Set / 
GENSET 

√ Dapat digunakan 
kapan saja 

√ Tegangan yang 
keluar dapat diatur 

√ Biaya pengadaan 
dan perawatan 
cukup mahal. 

Sumber : Bahan Mata Kuliah Utilitas, Ir. Hari Yuliarso ;  
Utilitas Bangunan, Ir. Hartono Poerbo, M Arch 

Hasil 

Kebutuhan listrik pada bangunan disuplai dari PLN dan untuk 

keadaan tertentu ketika suplai PLN terhenti digunakan tenaga cadangan dari 

Genset (Generator set). Listrik dari PLN dan genset dihubungkan dengan 

sebuah automatic transfer dengan sistem ATS yaitu suatu alat transfer yang 

secara otomatis akan menjalankan genset apabila aliran listrik dari PLN 

padam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
PLN = Sumber listrik 
G = Genset 
ATS = automatic transfer 

switsh 
 = aliran listrik dr PLN   
 = aliran listrik dr panel 

Gambar V – 30 
Jaringan listrik 

Sumber ; analisa Pribadi 
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3. Sistem Pengkondisian Udara 

Dasar Pertimbangan 

� Luasan bangunan yang membutuhkan pelayanan sistem AC 

� Efisiensi pemakaiannya 

Analisis & Hasil 

Tabel V-10 
Alternatif Sistem Air Conditioning Dalam Bangunan 

JENIS 
PENGHAWAAN 

+ - 

AC sentral - scope pelayanannya besar 
- udara segar terdistribusi secara 

merata ke dalam beberapa zone 
yang terkontrol oleh sebuah 
induk/pusat 

- Apabila beban kalor besar, 
AHU harus berkapasitas 
besar pula 

- Jika pusat mati, keseluruhan 
area penghawaan terkena 

AC split Kondisi penghawaan antar tiap 
ruang tidak akan saling tergantung 

scope pelayanannya kecil 
 

Exhaust Fan membantu pembuangan dan 
pergantian udara kotor 

Biasa digunakan pada area 
servis, beban kalor besar 
 

Sumber : Utilitas Bangunan, Ir. Hartono Poerbo, M Arch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC COOLING 
TOWER 

CHILLER 

AHU 

CONDENSSOR COMPRESSOR

Skema V-6 
Sistem Pengkondisian Udara 

Sumber : Utilitas Bangunan, Ir. Hartono Poerbo, M Arch 

 
DISTRIBUSI 

Gambar V-31 
Jaringan Distribusi AC 

Sumber : analisa pribadi 
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Selain AC sentral, juga digunakan AC split, exhaust fan dan 

polower. 

� AC sentral, digunakan pada ruang-ruang publik 

� AC split, digunakan pada ruang-ruang private yang scope 

pelayanannya kecil seperti ruang pengelola. 

� Exhaust Fan, digunakan pada ruang service / pelayanan, 

seperti Dapur, Ruang Ganti, fasilitas parkir basement dll. 

� Polower, digunakan pada ruang mekanikal dan elektrikal. 

 

4. Sistem Transportasi Vertikal 

Dasar Pertimbangan 

� Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan pengguna 

� Aksesibel 

� Efisiensi waktu dan tenaga 

� Faktor estetika interior bangunan 

Analisa 

Tabel V-11 
Potensi Alat-Alat Transportasi 

MACAM ALAT 
TRANSPORTASI 

VERTIKAL 

+ - 

escalator (tangga 
berjalan) 

- efisien 
- tanpa bahaya pada kereta anak- 

anak, penggguna kursi roda, 
troli-troli, dan paket–paket besar 
yang dapat diangkut serta. 

- Tampilannya monoton, 
walau dapat ditempatkan 
berdekatan dengan void 
sehingga pengguna dapat 
melihat view ke seluruh 
bangunan 

elevator(lift) 
 

- Efisien 
- Tampilan lift bermacam – 

macam, dapat sebagai 
penambah faktor estetika 

- Akan lebih memberi 
kenyamanan bagi pengguna 
kursi roda. 

- Biaya pengadaan dan 
perawatan tinggi 

tangga dan ramp 
 

- Murah 
- Ramp membantu pengguna 

kursi roda, kereta bayi 
- Alternatif bila lift ataupun 

escalator tidak berfungsi, 
maupun sebagai emergency way 
out. 

- Tidak efisien 

Sumber : Utilitas Bangunan, Ir. Hartono Poerbo, M Arch 
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Hasil 

Di dalam bangunan Stasiun televisi swasta di Surakarta ini  menggunakan 

kombinasi antara elevator, tangga dan ramp. 

� Elevator 

Perencanaan lift barang dan lift pengunjung dibuat terpisah dengan 

desain yang berbeda. Lift pengunjung diekspose dengan memakai lift 

panorama yang diletakkan menghadap ke arah inner courtyard. 

 

 

 

 

 

 

� Tangga 

Pada tiap-tiap masa diletakkan tangga, selain berfungsi sebagai sirkulasi 

vertical sehari-hari tangga juga menjadi satu-satunya sarana sirkulasi 

ketika keadaan bahaya. 

� Ramp 

Digunakan pada lantai basement   

 

5. Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Protection) 

a. Sistem Pengamanan Bahaya Kebakaran 

Kriteria menentukan adalah : 

● Fungsi bangunan 

● Luas bangunan 

● Peralatan yang ada di dalam bangunan yang mampu memicu 

terjadinya kebakaran. 

Sistem-sistem yang digunakan antara lain : 

1) Sistem Fire Alarm 

Berfungsi untuk mengetahui dan memperingatkan terjadinya 

kebakaran. Menggunakan dua sistem yaitu sistem otomatis, 

menggunakan smoke and heat derector dan one push botton system. 

Di setiap lantai jaringan derector, button dan sensor ini dipusatkan 

pada sebuah function box yang kemudian diteruskan ke control panel. 

Kaca 

Gambar V-32 
Lift panorama 

Sumber : data Arsitek 
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Control panel ini akan memberikan isyarat dalam bentuk indikasi yang 

dapat dilihat ( lampu ) dan didengar ( alarm ) serta mengaktifkan 

sprinkler. 

2) Sistem Sprinkler Gas 

Digunakan pada seluruh ruang pada kelompok ruang operasional dan 

ruang-ruang publik.  

3) Sistem Sprinkler Air 

Berfungsi untuk mencegah terjadinya kebakaran pada radius tertentu 

untuk melokalisir kebakaran. Sprinkler berfungsi di picu dari head and 

smoke detector yang memberikan pesan ke function box. Sprinkler ini 

dipasang pada ruang-ruang selain kelompok ruang operasional. 

4) Fire Estinguisher 

Berupa tabung Karbondioksida portabel untuk memadamkan api 

secara manual oleh manusia.  Ditempatkan di tempat-tempat strategis 

yang mudah dijangkau dan dikenali serta tempat yang memiliki resiko 

kebakaran yang tinggi, seperti ruang chiller dan ruang pompa. 

5) Hose Rack dan Indoor Hydrant 

Berupa gulungan selang dan hydrant sebagai sumber airnya, untuk 

memadamkan api yang cukup besar.  Ditempatkan di tempat-tempat 

strategis yang mudah dijangkau dan mudah dikenali.  Sumber air 

hydrant diambil dari ground tank untuk kebutuhan air sehari-hari. 

6) Outdoor Hydrant (OH)  

Dihubungkan pada pipa PDAM untuk mendapatkan kapasitas sumber 

air serta tekanan yang memadai.   

 

6. Sistem Telekomunikasi  

Sistem telekomunikasi pada bangunan terdiri atas : 

a. Komunikai internal  

� Sistem Intercom 

� Sistem Private Auto Branch Exchange (PABX) 

� Telex 

� Faksimile 

� Telepon Umum 

b. Komunikasi eksternal 
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Menggunakan sambungan yang disediakan oleh PT Telkom untuk 

memudahkan komunikasi dari luar atau dalam digunakan sistem hunting 

melalui operator untuk kemudian disambungkan kepada tujuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sistem Penangkal Petir 

faktor yang mempengaruhi adalah : 

● Kemampuan tinggi untuk melindungi gedung dari sambaran petir. 

● Tidak menyebabkan efek elektrifikasi atau flashover pada saat penangkal 

listrik mengalirkakn arus ke grouding. 

● Pemasangan tidak mengganggu tampak dan penampilan bangunan. 

 

 

 

 

 

PT TELKOM 

SLJJ/SLI 

PABX Terminal dan Panel 
Pengontrol 

Telepon, 
Faksimile, 
Internet 

Skema V-7 
Sistem Komunikasi dalam bangunan 

Sumber : Utilitas Bangunan, Ir. Hartono Poerbo, M Arch 
 

Gambar V - 33 
Jaringan telepon 

Sumber : Analisa pribadi 

Keterangan : 
T = Telkom 
O = operator 
 = distribusi 
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Tabel V - 12 
 Alternatif Pemilihan Sistem Pengamanan Bahaya Petir  

 
 Franklin Faraday  
Prinsip kerja Bila terjadi petir maka juga akan 

terjadi ioisasi di awan.  Loncatan 
ion-ion tersebut dapat ditahan 
oleh preventor sehingga tidak 
mengenai bangunan.  Radius 
perlindungan sama dengan tinggi 
preventor. 

Tiang-tiang Faraday yang berjarak 
kurang lebih 3 m (antar tiang) terletak 
disekeliling bangunan untuk 
melindungi bangunan dari sambaran 
petir. 

Keuntungan  Bila suatu saar ion-ion pada 
preventor tersebut habis atau 
berkurang, maka daya 
perlindungan jadi menurun. 

Lebih mahal dibandingkan sistem 
Franklin. 

kerugian Harganya lebih murah 
dibandingkan sistem Faraday 

Sifat perlindungan lebih baik karena 
aliran listrik langsung dihantarkan ke 
ground di tanah. 

Sumber : Utilitas Bangunan, Ir. Hartono Poerbo, M Arch 
 

Sistem yang digunakan adalah Sistem Faraday berupa tiang setinggi 50 cm, 

di pasang pada puncak atap, kemudian dihubungkan dengan kawat, yang 

dimasukkan ke dalam pipa yang tidak memiliki kemampuan menghantarkan 

listrik (seperti pipa pralon), dan kemudian duhubungkan ke ground.  Pada 

ujung ground di beri kolam air untuk memperbesar penghantaran listrik ke 

tanah. 
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