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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1. KONSEP PROGRAM 

4.1.1. Citra Arsitektural 

Eksterior 

 Proyek ini termasuk dalam kategori bangunan industri. 

Menurut Albert Kahn, bangunan industri merupakan 

bangunan dengan “Functional Design” karena fungsi 

utama dari bangunan industri adalah untuk memfasilitasi 

produksi. Sehingga dalam perancangan sebuah 

bangunan industri, hal utama yang harus diperhatikan 

adalah bangunan ini harus mendukung fungsi bangunan 

tersebut yaitu dengan mewadahi proses produksi dengan 

tetap memperhatikan aspek keselamatan dan 

kenyamanan penghuni bangunan sekaligus meningkatkan 

nilai efisiensi produksi.  Namun hal ini bukan berarti 

bangunan industri tidak memiliki nilai estetika arsitektural 

seperti halnya bangunan-bangunan lainnya. 

Desain eksterior akan menggunakan permainan 

bentuk pada bukaan di bagian atap, selain itu juga 

permainan bukaan alami pada dinding dan pencahayaan 

diharapkan dapat berbeda dari pabrik-pabrik pada 

umumnya namun tetap tidak merubah fungsi utama dari 

bangunan tersebut. Selain itu dengan adanya green 
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spaces yang diolah pada tapak diharapkan menjadi nilai 

tambah bagi estetika bangunan ini sendiri. Warna 

bangunan akan menggunakan warna-warna yang netral 

dan selaras dengan lingkungan sekitar.  

Interior 

 Interior pada bangunan pabrik akan didominasi oleh 

mesin-mesin pengolahan, namun untuk meningkatkan 

nilai estetika digunakan finishing epoxy pada lantai 

dengan dominan warna hijau karena warna hijau dapat 

membantu menyegarkan kembali mata dari pekerja dan 

menenangkan pikiran, sedangkan dominan warna merah 

digunakan untuk area-area yang dibutuhkan kehati-hatian 

seperti ruang sterilizer karena mesinnya yang 

menghasilkan panas. Warna kuning juga digunakan 

sebagai arah penunjuk sirkulasi pengolahan pabrik. Pada 

setiap stasiun-stasiun juga akan diberi sign penanda 

mesin. Sedangkan pada bangunan kantor akan digunakan 

warna warna yang netral sehingga menyatu dengan 

lingkungan sekitar. 

 

4.1.2. Aspek Fungsi 

Dalam pencapaian fungsi utama bangunan pabrik 

pengolahan kelapa sawit yaitu mengolah bahan baku 

tandan buah segar kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil 
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(CPO) atau barang jadi diperlukan penataan ruang yang 

tepat, alur produksi yang jelas serta desain ruang yang 

tepat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan masing-

masing ruang sehingga tercapai hasil produksi yang 

maksimal. 

 

4.1.3. Aspek Teknologi 

Dalam proyek pabrik pengolahan kelapa sawit ini 

digunakan teknologi-teknologi sbb: 

a. Turbine Ventilator 

Turbine Ventilator merupakan penghawaan buatan 

dan akan diaplikasikan pada bangunan pabrik, Turbine 

Ventilator ini akan membantu pengeluaran udara 

panas karena hampir seluruh mesin menghasilkan 

suhu dan kelembaban tinggi. Alat ini akan ditempatkan  

pada atap bangunan pabrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 149. Turbine Ventilator (Sumber: 

GenNext, www.gennextmarketing.com, Kamis 

16 Februari 2017) 
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b. Air Conditioner (AC) 

Teknologi ini digunakan untuk mendinginkan udara 

pada bangunan penunjang seperti bangunan kantor. 

Hal ini dilakukan karena iklim di Indonesia panas dan 

lembab yang akan berakibat pada berkurangnya 

kenyamanan pengguna bangunan.  

 

 

 

 

 

c. Turbine Uap 

Turbine Uap digunakan untuk mengkonversikan uap 

yang dihasilkan oleh mesin Boiler menjadi energi listrik. 

Energi listrik tersebut lalu akan dialirkan untuk 

menghidupkan mesin pengolahan dan bangunan-

bangunan penunjang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 150. Air Conditioner (Sumber: vox, 

www.voxelectronics.com, Kamis 16 Februari 2017) 

Gambar 151. Turbine Uap (Sumber: Alibaba, 

www.alibaba.com, Kamis 16 Februari 2017) 
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d. Boiler 

Mesin ini merupakan ketel uap yang digunakan untuk 

men-supply uap ke dalam mesin-mesin pengolahan 

yang membutuhkan uap seperti perebusan (Sterilizer) 

dan klarifikasi. Selain itu uap yang dihasilkan juga akan 

disalurkan ke turbine uap untuk dikonversi menjadi 

energi listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Biogas 

Salah satu limbah yang dihasilkan pada pabrik 

pengolahan kelapa sawit ini adalah limbah cair atau 

POME, pada pereduksian nilai BOD dan COD limbah 

tersebut digunakan proses anaerobic menggunakan 

bakteri anaerob yang menghasilkan gas metana. Gas 

metana tersebut merupakan elemen utama dari 

biogas. Pada proyek ini, gas metana akan 

Gambar 152. Boiler  (Sumber: Rizki, 

rizkiuad.blogspot.co.id, Kamis 16 Februari 2017) 
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dikonversikan menjadi biogas yang lalu dikonversikan 

lagi menjadi energi listrik dengan menggunakan gas 

engine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Photovoltaic 

Lokasi dari pabrik pengolahan kelapa sawit ini memiliki 

iklim yang cukup panas karena tidak adanya vegetasi 

peneduh, vegetasi hanya berupa pohon kelapa sawit. 

Oleh karena itu, cahaya matahari akan dimanfaatkan 

dan dikonversikan menjadi energi listrik dengan 

menggunakan panel surya/photovoltaic. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 153. Gas Engine (Sumber: PEI, 

www.powerengineeringint.com, Kamis 16 Februari 2017) 

Gambar 154. Photovoltaic (Sumber: GBA, 

www.greenbuildingadvisor.com, Kamis 16 Februari 2017) 
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4.1.4. Aspek Ramah Lingkungan 

Sesuai Tema Desain dari proyek ini yaitu “Green 

Industrial Building”, maka baik bangunan utama maupun 

penunjang akan mengusung konsep ramah lingkungan, 

hal-hal yang akan di implementasikan dalam desain yaitu 

sebagai berikut: 

• Memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami 

untuk ruang-ruang yang tidak membutuhkan 

persyaratan khusus pada pencahayaan. Cahaya akan 

dimasukkan ke dalam bangunan melalui bukaan-

bukaan, 

• Memaksimalkan penghawaan alami pada bangunan 

pabrik sehingga udara panas dan kelembaban yang 

tinggi dapat keluar dari bangunan, 

• Pemanfaatan air hujan untuk toilet dan menyiram 

tanaman, 

• Pemanfaatan limbah, yaitu POME untuk pembuatan 

biogas, cangkang dan serabut untuk bahan bakar 

boiler, janjangan kosong untuk pupuk, abu boiler untuk 

pupuk dan uap untuk dikonversi menjadi energi listrik, 

dan 

• Memaksimalkan green space dengan penanaman 

vegetasi-vegetasi untuk memperindah sekaligus 

memaksimalkan iklim mikro. 
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4.2. TUJUAN PERANCANGAN, FAKTOR PENENTU 

PERANCANGAN, FAKTOR PERSYARATAN 

PERANCANGAN 

 

4.2.1. Tujuan Perancangan (Design Objective) 

• Membangun pabrik pengolahan kelapa sawit untuk 

meningkatkan nilai kuantitas produksi CPO (Crude 

Palm Oil) Indonesia dalam rangka memenuhi 

permintaan global akan minyak sawit yang meningkat 

setiap tahunnya, 

• Mencipatakan pabrik yang memiliki dampak baik bagi 

lingkungannya dengan menerapkan sistem “Green 

Building” dengan “Zero Energy Building System” dan 

“Zero Waste Management” sehingga ramah 

lingkungan dengan mengurangi penggunaan energi 

komersial dan mengolah kembali limbah-limbah yang 

dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit sehingga 

dapat digunakan kembali, 

• Menciptakan produk CPO (Crude Palm Oil) dengan 

kualitas yang tinggi sehingga dapat bersaing dalam 

pasar minyak nabati Internasional,  

• Dengan adanya pabrik pengolahan kelapa sawit ini 

diharapkan dapat memajukan perekonomian 

Indonesia, dapat menjadi contoh bagi pabrik 
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pengolahan kelapa sawit lainnya dan berkontribusi 

pada pelebaran sayap perindustrian kelapa sawit 

Indonesia di dunia Internasional dengan 

memperkenalkan pabrik pengolahan kelapa sawit 

yang menarik dan ramah lingkungan, dan 

• Menciptakan suatu lapangan pekerjaan di wilayah 

Sei Mangkei sehingga tenaga kerja yang terserap 

lebih banyak dan nilai ekonomi daerah dapat 

meningkat. 

 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan (Design Determinant) 

Terdapat faktor-faktor penentu yang berpengaruh pada 

desain pabrik pengolahan kelapa sawit ini, diantara lain: 

• Faktor Kebutuhan 

Faktor ini adalah faktor wajib yang ada dalam setiap 

desain bangunan sehingga bangunan dapat didesain 

sesuai fungsi dan kebutuhannya. Sehingga pada 

pabrik ini bangunan didesain sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing ruangnya yang duperoleh 

dari studi literatur dan analisis ruang-ruangnya. 

• Faktor Regulasi 

Regulasi yang berpengaruh pada desain ini ada pada 

regulasi tata tertib Kawasan Ekonomi Khusus Sei 

Mangkei yang mengatur mengenai penggunaan 
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lahan, GSB, KDB, KLB, dll serta regulasi-regulasi 

mengenai standar-standar pabrik yang baik seperti 

standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

• Faktor Lingkungan 

Desain yang baik adalah desain yang dapat menyatu 

dengan lingkungan sekitarnya, selain dalam sisi 

keselarasan bangunan namun juga harus dapat 

berkontribusi terhadap lingkungannya sehingga tidak 

menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Oleh 

karena itu faktor lingkungan merupakan salah satu 

faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat 

mendesain. Karena dengan timbulnya permasalahan 

baru pada lingkungan juga dapat berdampak buruk 

bagi bangunan tersebut terutama yang biasa terjadi 

yaitu ditutupnya pabrik-pabrik karena tidak dapat 

memenuhi syarat pembuangan limbah sehingga 

mencemari lingkungan. 

 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan (Design 

Recruitment) 

 

Persyaratan Arsitektur 

• Pada pabrik pengolahan kelapa sawit ini ruang-ruang 

harus disesuaikan dengan standart-standart yang 
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ada sehingga tercapai produksi dengan hasil yang 

maksimal. Standart-standart ruang tersebut meliputi 

besaran ruang, penghawaan, pencahayaan, 

kebisingan, pemilihan material dll.  

• Ruang-ruang pada bangunan harus diperhatikan 

agar sesuai dengan fungsinya.  

• Dalam mendesain ruang-ruang diusahakan agar 

bermanfaat secara maksimal sehingga tidak tercipta 

deadspace (ruang-ruang mati). 

• Hubungan ruang/kedekatan antar ruang disesuaikan 

dengan alur produksi sehingga tercapai efisiensi. 

• Ruang-ruang khusus pada fasilitas utama/area 

produksi dipelajai dan diolah melalui studi ruang 

khusus sehingga didapatkan luasan yang dibutuhkan 

• Struktur dan material bangunan yang digunakan 

dipilih sesuai dengan kebutuhan, bentuk pabrik, serta 

kualitasnya yang baik. Pemilihan material harus 

memiliki keamanan tinggi dan tahan terhadap api 

sehingga tidak membahayakan pekerja. 

• Estetika bangunan didapat dari hasil analisis 

lingkungan dan konsep-konsep bangunan sehingga 

tercipta desain dengan nilai estetika yang baik namun 

tetap sesuai dengan fungsinya. 
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Persyaratan Bangunan 

• Sistem pencahayaan terutama pada area produksi  

harus diperhatikan karena aktivitas pada pabrik ini 

berlangsung selama 24 jam yaitu 20 jam produksi 

dan 4 jam perawatan/maintenance. Dengan sistem 

pencahayaan yang baik maka akan meminimalisir 

kemungkinan kecelakaan kerja yang terjadi pula. 

Pada sing hari menggunakan pencahayaan alami 

dengan memanfaatkan bukaan-bukaan sedangkan 

pada malam hari menggunakan pencahayaan  

buatan berupa lampu-lampu dan disesuaikan dengan 

kebutuhan pabrik. 

• Sistem penghawaan pada pabrik ini menggunakan 

sirkulasi udara alami, selain sebagai ventilasi, sistem 

penghawaan ini juga digunakan untuk mengeluarkan 

bau yang dihasilkan dari proses-proses pengolahan 

yang dapat mengganggu pernafasan pekerja. 

• Sistem kebakaran dan ketahanan terhadap api 

sangat penting pada pabrik pengolahan kelapa sawit 

ini, karena terdapat area boiler yang menggunakan 

api, sehingga sebaiknya boiler diletakkan terpisah 

dari bangunan pabrik utama. Selain itu laboratorium, 

gudang limbah B3 serta istirahat karyawan diletakkan 

pada jarak minimal 20m dari bangunan untuk 
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mengantisipasi terjadinya kebakaran akibat bahan-

bahan berbahaya pada laboratorium, limbah mudah 

terbakar dan rokok. 

• Ruang-ruang yang membutuhkan 

kebersihan/kehegienisan dan kenyamanan 

pendengaran diletakkan terpisah dari bangunan 

untuk menjaga kesehatan pengguna, seperti pantry, 

kantin, dan kantor pengelola 

Persyaratan Konteks Lingkungan 

• Desain bangunan harus selaras dengan lingkungan, 

• Dengan adanya pabrik pengolahan kelapa sawit ini 

tidak boleh menimbulkan permasalahan baru bagi 

lingkungan sekitarnya terutama dalam aspek limbah, 

sehingga limbah harus diolah terlebih dahulu 

sebelum dibuang, 

• Desain pabrik harus dapat berkontribusi terhadap 

lingkungan sekitarnya salah satunya dengan 

menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan 

oleh lingkungan sekitarnya. 
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4.3. PROGRAM ARSITEKTUR 

4.3.1. Program Ruang 

FASILITAS UTAMA 

NO RUANG 
KEBUTUHAN 

LUAS (m2) 

KAPASITAS 

(ORANG) 

1 Area Sortasi TBS 760 12 

2 Loading Ramp 342 5 

3 Area Sterilizer 1418 10 

4 Area Pendinginan 710.2 4 

5 Area Perontokan Buah 44,65 4 

6 Area Digester&Screw Press 123.55 4 

7 Area Klarifikasi/Pemurnian 223.55 4 

8 CPO Storage 927.68 6 

9 Demineralisasi Air 66 4 

10 Pengolahan Kernel 257.05 5 

11 Kernel Bulk Silo 75 4 

12 Boiler 348 6 

13 Area Workshop 144 10 

14 Power Station 180 9 

LUAS TOTAL 5619.68 

Luas Total+Sirkulasi 200% 16859.64 

Tabel 21. Kebutuhan Luas Fasilitas Utama 

(Sumber: Hasil survey dan Dokumentasi Pribadi) 
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FASILITAS PENGELOLA 

NO RUANG 

KEBUTUHAN 

LUAS/RUANG 

(m2) 

KAPASITAS 

 

JUMLAH 

RUANG 

TOTAL 

LUASAN 

(m2) 

1 Ruang Direktur 16 1 1 16 

2 Ruang General 

Manager 

12 1 1 12 

3 Ruang Manager 9 3 3 27 

4 Ruang Asmen 26 4 1 26 

5 Ruang Mandor 30 5 1 30 

6 Ruang Staff 42.25 16 4 169 

7 Ruang Rapat 24 10 1 24 

8 Ruang 

Administrasi 

25 5 1 25 

9 Ruang Arsip & 

Brankas 

9 1 1 9 

10 Ruang IT 6 2 1 6 

11 Gudang 4 1 1 4 

12 Receptionist 4 2 1 4 

13 Ruang Tamu 9 5 1 9 

14 Lavatory 2.25 3 4 18 

15 Pantry 6 2 1 6 

LUAS TOTAL 385 

Luas Total+Sirkulasi 20% 462 

Tabel 22. Kebutuhan Luas Fasilitas Pengelola 

(Sumber: Hasil survey dan Dokumentasi Pribadi) 
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FASILITAS PENDUKUNG 

NO RUANG 

KEBUTUHAN 

LUAS/RUANG 

(m2) 

KAPASITAS 

 

JUMLAH 

RUANG 

TOTAL 

LUASAN 

(m2) 

1 Laboratory 24 5 1 24 

2 Warehouse 144 9 1 144 

3 Gudang 

Limbah B3 

120 1 1 120 

4 Gudang 

Limbah Non-

B3 

200 1 1 200 

5 Gudang 

Material 

144 2 1 144 

6 Gudang 

Laboratorium 

4 1 1 4 

7 Jembatan 

Timbang 

286 3 1 286 

8 Parkir Truk 700 10 truk 1 700 

9 Parkir 

Karyawan 

750 20 mobil 

50 motor 

1 750 

LUAS TOTAL 2372 

Luas Total+Sirkulasi 20% 2846.4 

Tabel 23. Kebutuhan Luas Fasilitas Pendukung 

(Sumber: Hasil survey dan Dokumentasi Pribadi) 
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FASILITAS PENUNJANG 

NO RUANG 

KEBUTUHAN 

LUAS/RUANG 

(m2) 

KAPASITAS 

 

JUMLAH 

RUANG 

TOTAL 

LUASAN 

(m2) 

1 Ruang Ganti 

Karyawan 

dan Loker 

9 10 1 9 

2 Klinik 10.5 5 1 10.5 

3 Kantin 48 24 1 48 

4 Musholla 16 9 1 16 

LUAS TOTAL 83.5 

Luas Total+Sirkulasi 20% 100.2 

FASILITAS SERVIS 

NO RUANG 

KEBUTUHAN 

LUAS/RUANG 

(m2) 

KAPASITAS 

 

JUMLAH 

RUANG 

TOTAL 

LUASAN 

(m2) 

1 Ruang 

Security 

20 5 1 20 

2 Ruang CCTV 12 2 1 12 

3 Ruang M&E 16 20 1 16 

Tabel 24. Kebutuhan Luas Fasilitas Penunjang 

(Sumber: Hasil survey dan Dokumentasi Pribadi) 
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Sehingga total luas lahan adalah: 

NO FASILITAS LUASAN (m2) 

1 Fasilitas Utama 16859.64 

2 Fasilitas Pengelola 462 

3 Fasilitas Pendukung 2846.4 

4 Fasilitas Penunjang 100.2 

5 Fasilitas Servis 64.8 

TOTAL 20333.04 

 

 

KDB = 70% 

KLB = Sesuai dengan kebutuhan anggapan 0.7 (Peraturan 

Kawasan Ekonomi Khusus) 

 

Luas Lahan  =  Luas Total Bangunan : KLB 

    = 20333.04 m2 : 0.7 

    = 69713.28 m2 ~69713 m2 

Luas Lantai Dasar = Luas Lahan x KDB 

    = 69713 m2 x 70% 

4 Pantry 6 2 1 6 

LUAS TOTAL 54 

Luas Total+Sirkulai 20% 64.8 

Tabel 25. Kebutuhan Luas Fasilitas Servis 

(Sumber: Hasil survey dan Dokumentasi Pribadi) 

Tabel 26. Kebutuhan Luas Lahan (Sumber: 

Hasil survey dan Dokumentasi Pribadi) 
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    = 48799.1 m2 ~ 48799 m2 

Luas RTH  = Luas Lahan – Luas Lantai Dasar 

    = 69713 m2 - 48799 m2 

    = 20914 m2 

 

4.3.2. Program Sistem Struktur 

 

SISTEM PROGRAM SISTEM STRUKTUR 

Sistem Struktur 

Terdapat beberapa pilihan struktur utama : 

Struktur rangka, Struktur masif, dan Struktur dinding sejajar 

Pada pabrik ini akan digunakan struktur rangka pada 

bangunan penunjang kantor karena lebih efisien dan 

ekonomis, sedangkan pada bangunan utama pabrik akan 

digunakan struktur rangka baja konvensional untuk 

menciptakan bentang lebar bebas kolom. 

Pondasi 

Terdapat beberapa pilihan pondasi: 

Beton Lajur, Footplate, Strauss-Pile, dan Sumuran 

Pada bangunan utama pabrik akan menggunakan pondasi 

footplate dan strauss-pile, pondasi strauss-pile digunakan 

pada loading ramp. Sedangkan untuk bangunan penunjang 

kantor menggunakan footplate. 

Pelat Lantai 
Terdapat beberapa pilihan pelat lantai: 

Pelat Lantai, Pelat Lantai Wiremesh 
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Pada bangunan utama pabrik akan menggunakan pelat 

lantai wiremesh karena pemasangannya yang cepat dan 

harganya yang lebih murah. 

Penutup Lantai 

Terdapat beberapa pilihan penutup lantai. Pada proyek ini 

akan digunakan floor-hardener finishing epoxy pada 

bangunan utaa pabrik karena sifatnya yang tahan korosi, 

tahan kotor, mudah dibersihkan dan kuat. Sedangkan pada 

bangunan-bangunan penunjang akan digunakan lantai 

keramik dan vynil. 

Dinding 

Terdapat beberapa pilihan dinding: 

Batu Bata Merah, Bata hebel, Galvalum 

Pada bangunan utama pabrik akan digunakan dinding bata 

merah dan galvalume karena dinding bata merah bersifat 

tahan api, getar dan mudah ditemukan di daerah 

pedalaman. Galvalum dipilih karena pemasangannya yang 

mudah, murah serta tahan korosi dan api.  

Atap 

Terdapat beberapa pilihan struktur atap: 

Space Frame, Struktur Baja Konvensional 

Pada bangunan pabrik ini akan menggunakan struktur baja 

konvensional karena tahan terhadap korosi yang 

disebabkan oleh uap, cepat pemasangannya serta lebih 

kuat. 

Penutup Atap 
Terdapat beberapa pilihan penutup atap: 

Genteng Metal, Polycarbonate, Zincalum, Galvalum, Epanel 
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Pada bangunan pabrik akan menggunakan Zincalum, 

Galvalu, Epanel 

Pada bangunan kantor akan menggunakan genteng metal. 

 

 

 

4.3.3. Program Sistem Utilitas 

Jaringan Listrik 

Pada pabrik pengolahan kelapa sawit ini membutuhkan 

listrik ±620kWh. Listrik didapat dari Turbin dengan bahan 

baku uap boiler, solarcell serta pengolahan gas metana 

pada kolam limbah cair. 

Jaringan Limbah 

Dalam kasus ini, pabrik pengolahan kelapa sawit terletak 

di Kawasan Ekonomi Khusus yang terdapat peraturan 

yang mengatur mengenai pembuangan limbah cair bahwa 

limbah tidak boleh berupa sludge, kandungan BOD 

(Biologycal Oxygen Demand) maksimal 600 mg/l dan 

kandungan COD (Chemical Oxygen Demand) maksimal 

800 mg/l. Jika air limbah mengandung BOD tinggi dibuang 

ke sungai maka oksigen yang ada di sungai tersebut akan 

terhisap material organik tersebut sehingga makhluk hidup 

lainnya akan kekurangan oksigen, Sedangkan angka 

chemical oxygen demand (COD) adalah angka yang 

Tabel 27. Program Sistem Struktur (Sumber: 

Hasil survey dan Dokumentasi Pribadi) 
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menunjukkan suatu ukuran apakah dapat secara kimiawi 

dioksidasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan 

limbah cair terlebih dahulu sebelum disalurkan ke WWTP 

pusat di KEK Sei Mangkei. Proses tersebut adalah: 

1. Pendinginan 

Limbah Sludge yang dihasilkan dari proses 

pengolahan kelapa sawit dialirkan ke kolam 

pendinginan, untuk dilakukan proses pendinginan 

sampai suhu 75oC karena limbah sludge ini bersifat 

panas. Proses pendinginan terjadi dua kali pada dua 

kolam yang berbeda, sludge dari kolam pendinginan 

pertama akan selalu mengalir ke kolam pendinginan 

kedua selama proses produksi CPO berlangsung. 

2. Kolam Anaerobic 

Pada kola mini digunakan bantuan dari bakteri anaerob 

untuk menurunkan kadar BOD pada limbah. Unsur 

organik yang terdapat dalam limbah cair digunakan 

bakteri sebagai makanan dalam proses mengubahnya 

menjadi bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan. 

3. Kolam Maturity 

Sludge dari kolam anaerobic dialirkan kembali ke 

kolam tersebut menggunakan pompa untuk 

menurunkan suhu dan menaikkan pH. 

4. Kolam Sedimentasi 
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Pada proses ini limbah dilakukan sedimentasi, agar 

lumpur dapat mengendap. Air dipermukaan akan 

disalurkan ke WWTP (Waste Water Treatment Plant) 

sedangkan lumpur yang mengendap akan digunakan 

kembali sebagai pupuk perkebunan kelapa sawit 

disekitar wilayah KEK Sei Mangkei. 
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4.3.4. Program Lokasi dan Tapak 

Data Eksisting Tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapak ini terletak Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, 

Simalungun, Sumatera Utara. Lokasi ini berbatasan 

dengan pabrik dan lahan-lahan kosong merupakan 

perkebunan kelapa sawit milih PT. Perkebunan Nusantara 

III. Akses menuju tapak ini sangat mudah karena berada 

pada lingkungan yang memang direncanakan untuk 

industri. Selain aksesnya yang mudah, pada tapak ini 

sudah dilengkapi dengan utilitas-utilitas yang lengkap 

seperti air bersih, listrik, hingga saluran limbah menuju 

WWTP (Waste Water Treatment Plan) 

 

Gambar 155. Peta Udara Tapak (Sumber: Google Maps, 

maps.google.com, Kamis 16 Februari 2017) 
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Pada sisi utara tapak 

berbatasan dengan lahan 

kosong yang ditanami 

pohon kelapa sawit 

Pada sisi barat tapak berbatasan 

dengan lahan kosong yang 

ditanami pohon kelapa sawit 

Pada sisi selatan tapak berbatasan 

dengan pabrik hilir kelapa sawit PT. 

Unilever Oleochemical Indonesia 

Pada sisi timur tapak berbatasan 

dengan fasilitas kawasan yaitu dry 

port 

Gambar 156. Data Tapak (Sumber: 

Dokumentasi Pribadi) 



257 | P A A 7 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentase Ruang Hijau Tapak 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, pada tapak ini 

luas lahan hijau adalah 20914 m2. Pada proyek ini, ruang 

terbuka hijau tersebut akan digunakan untuk parkir, taman 

aktif, taman pasif dan akses kendaraan.  

Gambar 157. Utilitas Pipa Air Bersih, Gas, dan Limbah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Gambar 158. Jalan di Sebelah Tapak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Vegetasi Tapak 

Sebagian dari ruang terbuka hijau seluas 20914 m2 pada 

tapak dimanfaatkan sebagai area taman untuk 

mengurangi polutan udara pada pabrik. Tanaman yang 

digunakan adalah tanaman penyerap CO2 seperti trembesi 

dan Cassia. Selain itu juga RTH digunakan untuk tanaman 

barrier yang berfungsi meminimalisir kebisingan yang 

dihasilkan oleh pabrik, tanaman yang paling efektif adalah 

dengan tajuk yang tebal dan penanaman dengan 

kerapatan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 159. Trembesi & Cassia (Sumber: Wikipedia, 

www.wikipedia.com, Kamis 16 Februari 2017) 


