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BAB VII 

KONSEP PERANCANGAN PASAR SENI DAN KERAJINAN BATIK 

7.1 Konsep Ruang dan Tata Ruang 

Konsep ruang yang akan dipakai adalah ruang yang dapat dipakai 

untuk bertemunya penjual, pembeli, seniman, dan pengrajin batik ukir dengan 

meggunakan ruang yang edukatif dan linear, dalam tata ruang perencanaan 

dan perancangan „Pasar Seni dan Kerajinan Batik di Surakarta adalah 

bangunan massa banyak terfokus dengan mengekspresikan makna 

bangunan yang berpotensi sebagai ruang terbuka publik yang rekreatif dan 

edukatif dimana memiliki tata ruang yang edukatif dengan pendekatan 

perilaku masyarakat sekitar, dalam bentuk massa yang mengekspresikan 

bangunan perdagangan dan pelatihan seni kerajinan batik dan ukir. 

Dalam konsep massa ruang dalam bangunan di desain dalam satu 

massa utama. Pemilihan bentuk massa yang masif digabungkan dengan 

ruang yang bersifat openplan dalam bangunan, dengan tujuan terciptanya 

ruang-ruang efektif dan fleksibel bagi pengunjung untuk beraktivitas, 

berinteraksi dan mengakses seluruh fasilitas yang ada dalam pasar seni 

kerajinan sehingga konsep rekreatif yang edukatif ini terwujud. Serta 

mempermudah pedagang atau pengelola pasar seni kerajinan melakukan 

pengawasan. Dalam massa ruang bangunan memiliki bentuk ruang geometris 

yang sederhana tapi tidak monoton. Permainan massa dibuat berbeda ditiap 

level lantai sehingga menimbulkan kesan yang unik dan dinamis. 
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7.1.1 Ruang Terbuka Publik pada Pasar 

Pasar Seni dan Kerajinan batik ini memiliki target market wisatawan 

dan masyarakat Surakarta , di karenakan letaknya yang berada di kawasan 

padat dan merupakan pusat perdagangan serta pemerintahan, pasar seni 

kerajinan ini yang terletak di jalan Brigjen Slamet Riyadi sehingga dapat 

membidik target bagi wisatawan yang sedang melintasi kota untuk singgah di 

pasar seni kerajinan. Ruang terbuka publik kota merupakan semua lanscape 

(jalan-jalan, jalur pedestrian). Taman dan area pelatihan dapat menjadi 

kegiatan yang memicu pergerakan massa. Dimana minimnya permasalahan 

pada ruang terbuka publik untuk beraktifitas dan edukasi di kota membuat 

rancangan dari pasar seni kerajinan mengarah untuk membentuk ruang 

terbuka publik dengan kemudahan akses, kejelasan sirkulasi dan keterkaitan 

antar fungsi, sehingga akan menimbulakan interaksi antar pengunjung 

dengan baik. 

7.2 Konsep Keruangan 

7.2.1 Fungsi Konsep keruangan: rekreatif dan edukatif Fungsi pada tapak 

terbagi menjadi zona rekreatif dan edukatif, serta gabungan keduanya. 

a. Zona Edukatif Rekreatif: Gabungan dari kedua zona dihadirkan dalam 

tempat pelatihan dan kios penjualan dimana masyarakat dapat 

menikmati suasana bangunan dan kenyamanan sirkulasi yang ada. 

Selain rekreatif, juga mengedukasi masyarakat dengan memberikan 

gambaran luasan ciri batik Surakarta. 

b. Zona edukatif Fungsi Pasar Seni dan Kerainan Batik Di Surakarta 

bertujuan mengedukasi masyarakat tentang seni dan kerajinan batik 
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dan ukir khas surakarta dengan sejarah yang dihadirkan dengan media 

promosi.  

c. Zona Rekreatif: Kegiatan „belanja dan berlatih” diwujudkan dalam 

bentuk pasar seni kerajinan yang interaktif dan area pelatihan, dengan 

ukir dan membatik sebagai medianya. Memindahkan fungsi membatik 

secara individual menjadi komunal.  

Zona rekreatif dihadirkan dalam area berlatih yang dapat 

diterapkan pada medianya. Selain area pelatihan, zona rekreatif 

dihadirkan dalam fungsi aula yang mewadahi kegiatan seniman dan 

pengrajin, dan pengunjung masyarakat, untuk melihatkan atau 

memamerkan hasil karyanya.  

1. Konsep Pasar Seni dan Kerajinan Batik Sebagai Pusat 

Aktifitas Wisata Dan Pelatihan Kerajinan (Rekreatif) 

Dalam konsep ini belum ada pusat seni dan 

kerajinan batik dimana dalam pusat perbelanjaan juga 

terdapat di Surakarta yang menjadi satu dengan area 

seni kerajinan. Dengan adanya pengembangan ide pada 

pencitraan site ini, dapat membuat ketertarikan 

wisatawan dan masyarakat untuk beraktifitas berbelanja 

dan berlatih di area pasar, dan diharapkan dapat 

berdampak pada komplek bangunan pasar seni yang 

dapat secara langsung menimbulkan ketertarikan 

pengunjung pada aktifitas pasar. Dan harus 

diperhatikan, bahwa wadah aktifitas juga memerlukan 

kelengkapan, pencapaian kompleks wisata belanja yang 
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baik dan atraksi-atraksi dalam pelatihan sehingga dapat 

menarik wisatawan. 

7.3  Konsep Bentuk  

Penerapan konsep bentuk bangunan dari projek Pasar Seni dan 

Kerajinan Batik dapat mengambil inspirasi dari ruang terbuka pulik yang 

rekreatif dan edukatif pada lokasi dimana bangunan berdiri, yaitu di lahan 

tapak yang berada di jalan Brigjen Slamet Riyadi Surakarta. Seperti 

pendekatan terhadap perilaku edukatif yang memiliki bentuk rekreatif 

sehingga bangunan memiliki ritme yang dinamis tidak kaku atau monoton.Hal 

ini juga termasuk dalam salah satu rujukan kajian teori dalam pemecahan 

bentuk desain bangunan yaitu penggunaan pendekatan karakteristik dari 

arsitektur perilaku. 

1. Konsep Bentuk Bangunan : Simbiosis Present and History  

Objek rancang terletak di lahan kosong, karena itu fungsi 

bangunan diletakkan pada lahan itu. Tapak terletak di kawasan 

sejarah ini, akan memberikan nilai pemaknaan dari sebuah tempat. 

Kawasan bersejarah memiliki jiwa dari peristiwa penting. 

Menghubungkan sejarah dan masa depan dalam sebuah fungsi 

aktivitas yaitu pada tempat perbelanjaan dan pelatihan di dalam 

pasar seni kerajinan, karena itu bentuk pasar mengarah terhadap 

stasiun Purwosari yang merupakan orientasi dari tapak ini. 

Implementasi bentuk dinamis tersebut akan menimbulkan kesan 

menyatu dengan alam. 

Terdapat juga bentuk garis yang dibedakan menjadi 4 bagian yaitu:  
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a) garis vertikal, yang memiliki bentuk tinggi, tegas, formal, dan gagah 

b) garis horizontal, memiliki kesan yang santai, lebar, meluas, 

membesar,dan tenang 

c) garis diagonal, ini memiliki kesan yang dinamis dan sensasional 

d) garis melengkung memiliki kedan yang dinamis, kuat, elastis, 

elegan, (Rustam,2003) 

7.4 Konsep Pelingkup  

7.4.1 Analisa Sistem Struktur 

Bangunan Pasar Seni dan Kerajinan Batik di Surakarta adalah 

bangunan pengembangan ekonomi belanja dan pariwisata. Bangunan ini 

akan membutuhkan struktur ikat pada bangunan tertentu dan bangunan 

bentang lebar pada area tertentu. Sistem struktur yang digunakan pada 

bangunan ini dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Struktur Bawah  

2. Struktur Tengah  

3. Struktur Atas 

Struktur bangunan yang telah dipilih, berdasarkan pertimbangan 

beberapa faktor yaitu beban bangunan, kondisi tanah (daya dukung dan 

kestabilan tanah), kondisi iklim, dan kualitas bahan (kekuatan, ketahanan, dan 

maintenance) serta juga mempertimbangkan perilaku dari pengguna 

bangunan. 

A. Struktur Bawah  

Struktur bawah adalah struktur yang berfungsi untuk menopang beban 

bangunan yang ada diatasnya. Struktur ini bekerja menyalurkan beban 
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pada bangunan menuju ke tanah. Untuk penentuan struktur bawah 

terdapat 3 pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Daya dukung tanah 

2. Beban hidup + beban struktur itu sendiri 

3. Kondisi geografis wilayah, misal daerah yang sering terjadi 

gempa 

a) Pondasi Batu Kali 

Pondasi batu kali dipilih karena bangunan pasar seni kerajinan 

memeliki beberapa bangunan yang hanya memiliki 1-2 lantai saja 

sehingga pondasi ini sangat cocok dan efektif untuk digunakan 

pada bangunan ini selain proses pembuatan pondasi yang mudah 

sehingga sangat cocok dengan lokasi sekarang ini. Pondasi batu 

kali merupakan pondasi untuk struktur bangunan yang termasuk 

salah satu jenis pondasi dangkal. Pondasi jenis ini sangat baik jika 

batu kali tersebut ditanam di dalam tanah maka kualitasnya tidak 

berubah. Pondasi batu kali biasanya berbentuk trapesium dengan 

lebar bagian atasnya minimal 25 cm. Ukuran ini sengaja tidak 

disamakan dengan ukuran lebarnya dinding karena dikhawatirkan 

bisa mempengaruhi ketepatan dalam pemasangan pondasi. 

Ketidaktepatan dalam pemasangan pondasi akan merubah fungsi 

pondasi itu sendiri. Adapun ukuran lebar bagian bawah biasanya 

disesuaikan dengan berat beban di atasnya. Tetapi standar umum 

yang dipakai biasanya berkisar antara 70-80 cm. 
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Gambar 7.4.1 Struktur Pondasi 
(sumber: doc.google) 

b) Upper Structure (struktur bagian atas) 

 

B. Struktur Tengah 

Struktur tengah adalah struktur yang menyalurkan beban dari struktur 

atas banguanan ke struktur bawah bangunan. 

a) Struktur Rangka 

Merupakan jenis struktur perkuatan ruang yang terdiri dari 

kolom dan balok. Struktur rangka baik digunakan untuk menahan 

beban lateral. Dimensi balok dan kolom ditentukan berdasarkan 

beban yang diterima. Gaya yang diterima dari plat lantai diteruskan 

menuju balok untuk kemudian diteruskan ke titik–titik kolom. 

 

 

 

Gambar 7.4.2 Struktur Rangka 
(sumber: doc.google) 

c) Struktur Plat Dinding Sejajar 

Plat dinding sejajar merupakan dinding yang menerima beban. 

Dinding berfungsi sebagai penyalur beban menuju ke pondasi. 
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Penempatan dinding sejajar pada bangunan di atur sejajar dan 

searah terhadap kemungkinan arah gaya. 

 

Gambar 7.4.3 Plat Dinding Sejajar 
(sumber: doc.google) 

C. Struktur Atas  

Merupakan struktur penutup bangunan yang berfungsi untuk 

melindungi bangunan dari perubahan cuaca dan iklim. Struktur atas harus 

mampu untuk menahan beban sendiri konstruksinya serta menahan 

beban angin dan hujan. 

a) Stuktur Flat Slab 

Menggunakan rangka kolom dan plat beton yang rata tidak 

menggunkan balok induk dan balok anak,memiliki pengertian balok 

yang diplatkan, memiliki  

Kelebihan :  

1. Kuat dan stabil 

2. Semua bidang dapat menyalurkan beban 

3. Efisiensi ketinggian bangunan pada bangunan bertingkat 

banyak 

4. Struktur dapat diexpose 

Kekurangan : 

1. Biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan plat beton lainnya 
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Gambar 7.4.3 Stuktur Flat Slab 

Sumber : Quora.com 

b) Membran 

Struktur Membran adalah stuktur yang menggunakan material 

membran, yang memikul beban dengan menggunakan tegangan 

tarik/tensile structure (Schodek, 1998) 

 

Gambar 7.4.4 Struktur Membrane 
(sumber: doc.google) 

7.4.2 Analisa Sistem Pengolahan Limbah  

Pengolahan limbah dari suatu bangunan perlu diperhatikan, 

berdasarkan sistem pengaliran limbah cair, dibagi menjadi dua jenis antara 

lain: 

a. Sistem one pipe 

Pada sistem ini, limbah jaringan air kotor yang berasal dari 

kamar mandi, dapur, pantry dll, dialirkan melalui satu saluran 

sebuah pipa dengan ujung yang selalu terbuka. 

b. Sistem two pipe 
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Sistem ini, limbah jaringan air kotor yang berasal dari dari kamar 

mandi, dapur, pantry dll, dialirkan melalui dua pipa dan 

dikelompokkan berdasar jenisnya. Seperti jenis air tinja dialirkan 

melalui soil pipe, sedangkan selain air tinja dialirkan melalui water 

pipe. Sedangkan limbah yang dapat olah atau digunakan kembali 

diolah dengan cara yang berbeda-beda, diantaranya adalah: 

1. Jaringan Limbah Cair (Grey Water) 

Limbah cair yang berasal dari dapur, kamar mandi dll 

yang tergolong kedalam grey water, dialirkan menuju bak 

pengumpul limbah yang kemudian akan diolah melalui filter 

organik/bio filtration dan kemudian dapat digunakan sebagai 

menyiram tanaman yang ada diarea bangunan. Sedangkan 

sisa air yang mengendap pada bio filtration langsung 

dibuang menuju saluran kota.  

 

 

 

 

Bagan 7.4.1 pengolahan grey water 

(sumber : analisa pribadi) 

 

2. Jaringan Air Hujan 

Limbah air hujan di manfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan flushing dan juga kebutuhan menyiram tanaman. 

Limbah 

cair 

Bak 

Kontrol 

Bak 

Pengumpul 

Bio 

Filtration 

Menyiram 

Tanaman 
Saluran kota 
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Limbah air hujan ini di tampung di atas bangunan kemudian 

di alirkan menggunakan talang air, 

 

 

 

 

Bagan 7.4.2 pengolahan air hujan 

(sumber : analisa pribadi) 

 

3. Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Limbah padat yang berasal dari toilet dalam hal ini adalah 

kotoran manusia, pada dasarnya dapat terurai pada bio 

septictank, tetapi limbah ini dapat digunakan lagi sebagai 

media penyubur tanaman dengan melalui proses filtrasi 

organik.  

 

 

 

 

  Bagan 7.4.3 pengolahan black water 
(sumber : analisa pribadi) 

7.4.3 Analisa Sistem Air bersih 

1. Sistem Instalasi Air  

a. Jaringan air bersih menggunakan air bersih dari artetis  Up-Feed 

distribution sistem dan PDAM yang di distibusikan ke tiap lantai 

melalui sistem down feed.  

Black 

water 

Bak 

kontrol 

Bio 

septictank 
Filter 

Resapan tanah 

Air hujan Talang Bak kontrol Ground 

tank 

Flush Toilet Penyiram tanaman sprinkle 
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DISTRIBUSI 

POMPA 

RESERVOIR BAWAH 

TANAH 

POMPA POMPA 

PAM 

AIR HUJAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4 Analisa Sistem Jaringan Persampahan  

Jaringan persampahan dengan sistem manual pewadahan dan 

pengumpulan di setiap kamar yang kemudian dibawa ke TPS dan ke 

TPA.  

Bagan 7.4.5 Distribusi air bersih Up-Feed distribution sistem 

Sumber : Data Pribadi 

DISTRIBUSI ROOFTANK 

POMPA 
RESERVOIR 

BAWAH TANAH 

POMPA POMPA 

PAM 

AIR 

HUJAN 

Bagan 7.4.6 Distribusi air bersih Down-Feed distribut Down-Feed distribution sistem 

Sumber : Data Pribadi 
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Bagan 7.4.7 Pengolahan Sampah 

(sumber : analisa pribadi) 

7.4.5 Analisa Sistem Elektrikal 

1. Sistem Penangkal Petir  

Penangkal petir menggunakan sistem Benjamin Franklin yang 

menggunakan tiang-tiang bliksem split dengan tinggi 30 cm, diatas 

atap bangunan yang dipasang setiap 3,5m. Tiang yang satu dengan 

yang lainnya dihubungkan dengan kawat tembaga dan turun melalui 

kawat menuju arde. 

1. Sistem Thomas 

  

 Gambar 7.4.5 Penangkal petir thomas 
  (sumber: pasangpenangkalpetir.net)  

 

Sistem ini merupakan sistem penangkal petir yang 

menggunakan radius jangkauan sebagai pelindung dari 
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bangunan terhadap bahaya petir, memiliki radius hingga 

150m.  

2. Sistem Sangkar Faraday 

 

  Gambar 7.4.6 Penangkal petir faraday 

  (sumber: penangkalpetir.my.id) 

Sistem Sangkar Faraday merupakan sistem 

penangkal petir yang biasa digunakan pada rumah tinggal 

umumnya. Sistem ini bekerja dengan cara ujung atas 

menerima sambaran petir dan dialirkan melalui kawat 

tembaga melalui ujung bawah yang tertanam ke tanah.  

a. Sitem Keamanan Keamanan lingkungan dengan 

menggunakan pos-pos penjagaan dengan 

pengontroloan secara rutin dan berkala, CCTV, 

Security Checking.  

b. Sistem Pemadam Kebakaran  

Pemadam kebakaran menggunakan hydrant dan 

fire extinguisher di setiap ruang publik yang 

memungkinkan.. Pada tiap tiap ruangan dipasang 

sprinkler yang bekerja jika suhu mencapai 60-70oC. 
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Penutup kaca pada sprinkler akan pecah dan 

menyemburkan air. Jarak antar sprinkler biasanya 4 

m di dalam ruangan dan 6 meter di koridor dan 

diletakan pada ruangan tertentu. 

 

Gambar 7.4.7 Sprinkler 

(sumber: cmifiresprinkler.com) 

 

7.4.6 Analisa Sistem Kebakaran 

1.  APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

 

 

 

 APAR adalah alat pemadam yang bisa dibawa dan 

dioperasikan oleh satu orang, cara pemakaiannya secara manual 

dan diarahkan pada posisi api berada. APAR berisi gas nitrogen, 

biasanya diletakkan pada area servis dan pada ruang yang 

berpotensi tinggi terjadi kebakaran. 

 

Gambar 7.4.8  APAR 

(sumber: alatpemadamapi.xyz) 
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2. Hydrant 

Hydrant adalah sebuah alat pemadam yang memancarkan air 

melalui selang secara langsung, pada bangunan publik 

diklasifikasikan menjadi 2 jenis berdasarkan pada perletakannya, 

yaitu 

a. Hydrant box  

 

Gambar 7.4.9 Hydrant box 

(sumber: en.indotrading.com) 

Hydrant box biasanya diletakkan pada bangunan publik, 

jarak antar hydrant adalah 35 meter. Bangunan haurs 

memiliki luas ± 800 m2 untuk menghemat jumlah hydrant.  

b. Hydrant pilar 

  

Gambar 7.4.10 Hydrant Pillar 

(sumber: ipnfire.com) 

Hydrant pilar terletak pada luar bangunan, fungsi lainnya 

adalah sebagai sumber air pemadam kebakaran. Yang akan 
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di letakkan pada setiap sudut dan area tertentu di pasar seni 

kerajinan. 

7.4.7 Analisa Transportasi Bangunan 

a) Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertical menggunakan tangga dan ramp yang 

dapat diakses oleh semua pedagang dan pengunjung pasar seni. Sistem 

transportasi horizontal menggunakan hall dan koridor. Tangga merupakan 

transportasi vertikal manual paling ramah lingkungan yang tidak 

membutuhkan energi listrik. Tangga merupakan alat transportasi yang wajib 

ada didalam bangunan karena tidak mengandalkan energi listrik dan tangga 

juga merupakan jalur evakuasi yang baik saat diandalkan pada kondisi 

darurat kebakaran. Tangga di bedakan menjadi 2, yaitu tangga umum dan 

darurat. 

1) Kelandaian tangga : 24 derajat – 45 derajat (tangga biasa) 

2) Lebar tangga 2m, dengan bordes 2m 

3) O(langkah datar): 30cm 

4) A(langkah naik): 17cm 

2. Ramp  

Biasa digunakan sebagai sirkulasi pengunjung yang 

menggunakan kursi roda. Selain itu, ramp juga sering digunakan untuk 

mengangkut barang dari level rendah ke level yang lebih tinggi. 

Adapun ketentuan standar kemiringan ramp untuk manusia yakni tidak 

boleh melebihi 1:12. 
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7.4.8  Analisa Sistem Elektrikal 

a. Sumber tenaga listrik 

utama yang digunakan adalah dari PLN yang disalurkan ke gardu 

utama setelah melalui transformator, aliran listrik di distribusikan ke tiap-tiap 

lantai melalui Sub Distribution Panel (SDP). Universitas Sumatera Utara 27 

Sedangkan energi listrik cadangan menggunakan generator set dengan 

automatic switch system yang terletak pada ruangan dengan dinding 

berganda/glass wools untuk meredam suara dan getaran. 

 

 

 

 

Bagan 7.4.8 sistem distribusi listrik 

(sumber : analisa pribadi) 

7.4.9 Analisa Sistem Pemanfaatan Teknologi  

1. Lampu Jalan Tenaga Surya 

Merupakan lampu yang biasa digunakan di jalan raya, area 

parkir, terminal, bandara, perkebunan. Lampu jalan ini memiliki 

ketinggian 6m, dengan dilengkapi panel tenaga surya untuk 

menyimpan energi panas matahari dan nantinya diubah menjadi 

energi listrik. Lampu tenaga surya tergolong lampu hemat energi. 
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 Gambar 7.4.11 Lampu jalan tenaga surya  
 (sumber: rehatama21.blogspot.co.id) 

7.4.10 Analisa Bahan Bangunan 

1. Lantai Granit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Granit 

gambar 7.4.12 lantai granit 

sumber:rumahminimalist-id.blogspot.co.id 

Lantai granit terbuat dan berasal dari batu granit yang dipoles 

sedemikian rupa hingga mengkilap dan memiliki daya tahan 

terhadap beban sampai 500 kg. Kepadatan batu granit sekitar 2,70 

gram per cm³. 

Kelebihan 

1. Kuat menaahan beban berat 

2. Tahan gores 

3. Daya serap air kecil 

Kekurangan 
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1) Harga lebih mahal 

2) Memerlukan treatment khusus untuk memasang dan 

memotongnya. 

2. PENUTUP DINDING 

Bata Merah 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bata Merah 

gambar 7.4.13 Bata Merah 

sumber: sementigaroda.com 

Bahan material ini terbuat dari tanah liat yang di cetak kemudian 

dibakar dengan suhu tinggi sehingga menjadi kering dan berwarna 

kemerahan. Bata merah merupakan bahan material yang paling 

banyak digunakan karena sangat mudah didapatkan dan sudah 

teruji ketahanannya. 

Kelebihan 

1) Mudah di peroleh 

2) Mudah di pasang 

3) Murah 

Kekurangan 

1) Boros perekat 

2) Tidak rapi 
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3) Beban lebih berat 

3. Atap Sirapl 

 
 
 

 

 

Gambar 7.4.14 atap sirap 

sumber:lenterahidup.net 

Sirap merupakan bahan atap yang terbuat dari potongan 

potongan kayu yang di susun sedemikian rupa sehingga berfungsi 

sebagai penutup atap. 

Kelebihan 

1) Memiliki nilai estetis 

2) Relative cukup murah 

3) Mudah di cat/perbaharui 

Kekurangan 

1) Bias termakan rayap 

 
4. PENUTUP LANTAI 

Lantai Keramik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.4.15 Keramik 
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sumber: desainrumahminimalis.com 

material yang terbuat dari tanah liat yang di lapisi oleh glazur. 

Material ini tahan terhadap panas dan dingin. 

Kelebihan 

1) perawatan mudah 

2) Tidak menyerap air 

3) Tahan dan kedap air 

4) Bahan dasar alami 

5) Banyak pilihan motif dan bentuk 

Kekurangan  

6) Mudah pecah dan retak 

7) Tidak kuat terhadap beban berat 

5. Kalsiboard 

  

 

 

 

Gambar 7.4.16 Kalsiboard 

sumber: bahanbangunan2014.wordpress.com 

Bahan penutup dinding portable yang terbuat dari serat semen 

dan ringan. 

Kelebihan 

1) Tahan suhu 

2) Portable atau mudah di gunakan 
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3) Mudah dalam pemasanganya 

Kekurangan 

1) Tidak kedap suara. 

2) Tidak tahan api. 

3) Tidak dapat menerima beban yang besar. 

6. PVC 

  

 

 

Gambar 7.4.18 Plafon PVC 

sumber: atapplafonpvc-plafonatappvc.blogspot.co.id 

Penutup plafond yang terbuat dari polyvinyl chloride. Memiliki 

kesan licin dan glossy. 

Kelebihan 

1) Tahan terhadap air 

2) Mudah di pasang 

3) Kedap suara dan air 

Kekurangan 

1) Harga relatif mahal. 

2) Pemasangan dengan teknik khusus 

7. Alumunium Composite Panel 

  

 

 

Gambar 7.4.19 acp 
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sumber: ct-bond.com 

Dinding penutup atau bahan penutup yang terbuat dari komposit 

panel yang berguna untuk menutup dan menambah estetika 

dinding bangunan 

Kelebihan 

1) Sebagai cladding eksterior 

2) Mudah di pasang 

3) Praktis 

4) Tahan panas dan hujan 

Kekurangan 

1) Harga relative mahal 

2) Tidak tahan api 

8. Penutup Plafond 

Gypsumboard 

  

 

 

Gambar 7.4.20 Plafon Gypsumboard 

sumber: gypsummandiri.com 

Penutup plafond yang dipasang di atas atap bangunan. Terbuat 

dari serat 

Kelebihan 

1) Rapi 

2) Cepat 

3) efisien 

http://www.gypsummandiri.com/2014/12/foto-pengerjaan-gypsum-di-kantor.html
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Kekuranga 

1) Mudah lapuk 

2) Tidak kedap suara 

3) rentan 

9. Penutup Atap 

Galvalume Trimdek Lysaght 

 

 

 

 

Gambar 7.4.21 Stainless Steel 

sumber: republika.co.id 

 lapis dengan komposisi 55% alumunium, 23.5% zinc, dan 1,5% 

silikon 

Kelebihan 

1) Tahan korosi 

2) Tahan panas/cuaca ekstreem 

3) Mudah di bentuk 

Kekurangan 

1) Suhu ruangan menjadi panas 

2) Menimbulkan suara yang gaduh saat hujan 

3) Memerlukan treatment khusus untuk mrawatnya 
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10. Skylight 

  

 

 

 

 

Gambar 7.4.22 Atap Skyligh 

sumber: veluxusa.com 

Penutup atap yang terbuat dari kaca tempered atau kaca es 

dengan tebal minimal 5mm 

Kelebihan 

1) Membantu pencahayaan alami 

2) Bentuk dapat di sesuaikan 

Kekurangan 

1) Harga mahal 

2) Mudah rapuh / pecah 

11. Rangka atap kayu 

  

Gambar 7.4.23 rangka atap kayu 

sumber: argajogja.blogspot.co.id 

Rangka atap kayu adalah struktur atap yang menggunakan 

bahan dasar kayu. Biasa di gunakan untuk bangunan kecil. 
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Kelebihan 

1) Menarik untuk di ekspose 

2) Cocok untuk bangunan bangunan tradisional 

Kekurangan 

1) Mudah terbakar. 

2) tidak tahan rayap. 

7.4.11 Analisa Utilitas Bangunan 

a. Sistem Penghawaan Alami dan Buatan 

1. Cross Ventilation  

Sistem penghawaan alami bangunan menerapkan cross 

ventilation. Penerapan ini dilakukan dengan untuk memberikan bukaan-

bukaan pada ruang-ruang yang saling berhadapan. Beberapa ruangan 

yang menggunakan penghawaan alami antara lain: lobby, kafe dan 

toilet, dan kios-kios pasar. 

2. Air Conditioner (AC)  

Sedangkan penghawaan buatan digunakan untuk ruang yang 

membutuhkan atau ruang khusus dengan jangka waktu yang lama. 

Ruangan yang menggunakan penghawaan buatan antara lain: ruang 

pengelola, ruang satpam, ruang manager, ruang rapat, kafe.  

AC Sentral memiliki beberapa bagian untuk membentuk 

komopisisinya antara lain : 
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1. Chiller 

Mesin yang digunakan sebagai penghasil udara dingin yang 

distribusikan ke semua ruangan. 

2. AHU (Air Handling Unit) 

Mesin yang menerima udara dingin dari chiller untuk didistribusikan 

ke ruangan. 

3. Ducting 

Cerobong yang menjadi alat untuk udara dingin sampai ke 

ruangan. 

4. Cooling Tower 

Mesin yang digunakan sebagai alat mendinginkan air panas yang 

keluar dari chiller. Proses pendinginan menggunakan udara alami. 

Pada umunya sistem ini diletakkan pada area terbuka atau di atap 

untuk mendapatkan udara yang lebih maksimal. 

Bagan 7.4.8  Penghawaan Buatan 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

5. Exhaust Fan 

Sistem penghawaan buatan yang fungsinya menyedot udara 

dari dalam ruangan ke luar. Pada umunya digunakan pada ruang 

yang menghasilkan bau dan asap seperti dapur, pantry, kamar 

mandi. 

b. Sistem Pencahayaan Alami 

1. Pengcahayaan Alami 
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Pemanfaatan pencahayaan alami pada bangunan dimanfaatkan 

semaksimal mungkin, hal ini dilakukan dengan cara 

memperbanyak elemen bukaan dan permainan elemen transparan 

pada sisi-sisi bangunan. 

a) Sky Lighting 

Menggunakan kaca tebal untuk bahan penutup atap yang 

bertujuan untuk memasukkan cahaya alami kedalam 

bangunan. Sky lighting diterapkan pada bagian ruang yang 

tertutup ruang pada seluruh sisinya atau yang sering disebut 

ruang di dalam ruang. Pada bangunan pusat perbelanjaan 

pada umumnya terdapat pada atrium 

b) Bukaan 

Mengatur arah bukaan yang berorientasi pada bahaya 

matahari sehingga cahaya matahari dapat masuk kedalam 

bangunan. Jendela dan dindin kaca (curtain wall) adalah 

sistem yang relevan untuk diterapkan pada bangunan agar 

cahaya dapat masuk kedalam. 

2. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan diaplikasikan keseluruh ruangan 

dalam bangunan. pada ruang koleksi dan ruang baca, 

Penempatan sumber cahaya harus mempertimbangkan 

penataan koleksi di dalam ruang perpustakan. Cahaya 

matahari tidak boleh langsung menyinari koleksi 

perpustakaan, karena akan menyebabkan koleksi cepat 

rusak. 136 Selain itu juga sumber cahaya tidak boleh 
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langsung jatuh menyinari layar monitor, karena akan 

langsung di pantul kan dan dapat mengakibatkan silau 

bagi pengguna. 

a) Penerangan Umum 

Penerangan dalam bangunan yang menyinari 

ruangan secara general atau menyeluruh. Sistem 

pencahayaan ini sering diterapkan pada bangunan 

sebagai pencahayaan buatan utama. Berikut adalah 

jenis lampu yang relevan untuk diterapkan sesuai 

dengan peruntukkanya. 

b) Penerangan Setempat 

Sistem penerangan buatan dalam bangunan yang 

memfokuskan pada satu titik area saja. Sebagai 

penerangan tambahan untuk menyinari objek dalam 

ruang yang dikhususkan. Jenis lampu yang relevan 

dengan sistem ini adalah sebagai berikut: 

2) Lampu Halogen 

3) Lampu Sorot LED 

4) Downlight 

Penerangan buatan yang pada umunya berapa di atas 

(plafond) dan difokuskan pada satu titik tertentu dalam 

ruangan. Penerapannya lampu dipasang menjorok 

kedalam plafond. 

 

  


