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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

7.1 Penetapan Konsep Perencanaan 

Pada subbab ini menjelaskan beberapa konsep perencanaan 

yang digunakan sebagai landasan dalam proses perancangan 

arsitektur. 

7.1.1 Konsep Tata Ruang 

Konsep tata ruang bagi projek ini, terutama pada arena ice rink 

ditata dengan bentuk terpusat, agar seluruh pengunjung atau 

penonton dapat melakukan kegiatan utama ice skating dan dapat 

melihat terpusat.  

 

7.1.2 Konsep Keruangan 

Konsep ruang pada projek ini, khususnya pada ruang ice rink 

menggunakan konsep ruang ice skating sebagai salah satu 

penekanan aktivitas yang atraktif dan inovatif dari kegiatan ice skating 
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tersebut. Untuk menciptakan area ice rink yang menarik bagi 

pengnjung dan atlet, maka dibentuk dengan beberapa penerapan 

yakni : 

- Penerapan sudut pandang yang nyaman bagi penonton 

Penerapan ini diterapkan agar penoton tidak hanya melihat 

pada sudut tertentu saja namun juga dapat melihat sudut pandang 

yang lebih luas 

  

Gambar 7. 2 Sudut Pandang Amroil Arena yang Luas 
Sumber : http://www.duluthnewstribune.com/sports/hockey/ 

Dapat dilihat pada Amsoil Arena yang dapat melihat sudut 

pandang yang lebih luas 

- Penerapan suhu yang sesuai kebutuhan ice rink 

Penerapan struktur pneumatic air supported structure dapat 

menjadi potensi dalam kondisi arena ice rink. Hal itu dikarenakan 

suhu dari luar yang panas dapat dikurangi melalui membran 2 

lapis yang berisi udara. Hal itu dapat dilihat melalui bangunan 

water cube yang menerapkan struktur pneumatic 2 lapis. 
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Gambar 7. 3 Penerapan Struktur Pneumatic untuk Mengurangi Radiasi Panas 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=CTUZe57ONvk&t=702s 

7.1.3 Konsep Bentuk 

Dalam penetapan konsep perencanaan dengan pendekatan 

arsitektur Hi-Tech, ditemukan bahwa pendekatan tersebut akan 

memberikan ciri pada bangunan yang diterapkan. Dalam merancang 

bangunan ice skating center ini, inspirasi dibatasi dengan pendekatan 

struktur pneumatic yang cenderung dinamis. Penerapan struktur 

pneumatic dalam bangunan ini dapat berupa bentuk dan fasad 

bangunan karena menjadi melambangkan sifat dinamisnya yang 

dimiliki pada olahraga ice skating yang menunjukkan keindahan. 

7.1.4 Konsep Struktur  

7.1.4.1 Analisa Sistem Struktur Bangunan 

Studi struktur dan Enclosure dilakukan untuk mendapatkan 

struktur yang sesuai dan efektif dalam penerapan bangunan yang 

direncanakan. Mempertimbangankan semua struktur yang 

memungkinkan dan menganalisa kelebihan dan kekurangan 

masing-masing.  

Sistem struktur pada bangunan dianalisa menurut beberapa 

kriteria sebagai bahan pertimbangan. Berikut adalah kriteria 

struktur bangunan :  
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- Sistem struktur yang diperuntukkan bagi bangunan bentang 

lebar.  

- Sistem struktur mempertimbangan aspek lingkungan dan 

dampak yang ditimbulkan setelah penerapan.  

- Sistem struktur yang sesuai dengan jenis dan kondisi tanah.  

- Mempertimbangkan aspek ketahanan, kelanjutan, kekuatan.  

- Memperkirakan kekuatan pada bencana alam (gempa bumi)  

c. Struktur Bawah (Sub Structure)  

Merupakan seluruh bagian struktur gedung atau bangunan 

yang tidak terlihat yang berada di bawah permukaan tanah. 

Jadi apapun itu jika letaknya di bawah permukaan tanah maka 

dinamakan struktur bawah. (Desain pondasi tahan gempa, 

ITS Press) 

TIANG PANCANG 

 

Gambar 7. 4 Tiang Pancang 
Sumber : www.researchgate.net 

Sistem struktur bawah 

bangunan yang mencari 

kedalaman tanah keras 

dengan menancapkan 

pile/paku beton kedalam 

tanah 

Kelebihan Kekurangan 

 Merupakan pondasi yang  Dalam pemasangan 
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kuat dan tahan lama. menimbulkan getaran yang 

besar pada lingkungan. 

 Memiliki ketahanan dan 

stabilitas yang tinggi. 

 Menimbulkan kebisingan 

saat pengerjaan karena 

dipukul. 

 Menggunakan sistem 

pabrikasi. 

 Memperluaskan tempat 

yang luas untuk 

pemasangannya. 

 Memiliki banyak varian.  

Borpile 

 

Gambar 7. 5 Pondasi Sumuran 
Sumber : 

https://projectmedias.blogspot.com 

 

Pondasi Sumuran 

merupakan pondasi yang 

digunakan untuk bangunan 

bertingkat banyak maupun 

bentang lebar. Cara 

pemasangan dengan 

menggali tanah berbentuk 

lingkaran dan diisi dengan 

beton bertulang. 

Kelebihan Kekurangan 

 Memiliki kestabilan yang 

kuat. 
 Mahal dalam penerapan. 

 Pemasangan tidak 

menimbulkan getaran. 

 Memakan waktu yang 

cukup lama (tidak pabrikasi. 

 Dapat menopang beban 

bangunan yang besar. 

 Tidak banyak memiliki 

Varian 

Tabel 7. 1 Sistem Struktur Pondasi 
Sumber : Analisis Pribadi 

d. Struktur Tengah (Middle Structure) 

Struktur tengah ini merupakan struktur badan bangunan 

dengan bagian penyusunnya berupa kolom, balok, dan plat 

lantai. Bagian struktur tersebut meliputi: 
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Struktur Dinding Rangka 

 
Gambar 7. 6 Struktur Dinding 

Rangka 
Sumber : www.researchgate.net 

Struktur Rangka merupakan 

struktur dengan hubungan 

antar kolom, Plat lantai dan 

balok ditopang dengan kolom 

dan meneruskan beban ke 

pondasi. 

Kelebihan Kekurangan 

 Biaya murah 

 Dalam mendesain biasanya 

terdapat kolom di tengah 

ruangan 

 Dapat mendesai banyak 

bukaan pada dinding 
 

 Struktur ringan dibanding 

sistem struktur lain 
 

Struktur Rangka Baja 

 

Gambar 7. 7 Struktur Rangka Baja 
Sumber : www.researchgate.net 

Struktur bagian atas yang 

terbuat dari baja 

konvensional, dihubungkan 

melalui sistem rangka (balok 

dan kolom) untuk membentuk 

suatu komposisi yang mampu 

menahan dan menyalurkan 

beban 

Kelebihan Kekurangan 

 Memiliki satu komposisi 

yang rigid yaitu bujur 

sangkar. 

 Tidak tahan api 

 Membuat dinding tidak 

menyalurkan beban hanya 

pengisi 

 Mempunyai masa muai 

susut 

 Memiliki sruktur yang 

ringan 
  

 Cepat dalam pengerjaan  

Tabel 7. 2 Sistem Struktur Rangka 
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Sumber : Analisis Pribadi 

e. Struktur Atas 

Strukur bagian atas yang menjadi sistem utama yang 

membentuk fisik bangunan. Bekerja menopang struktur atap 

dan menyalurkan beban dari atas menuju struktur bagian 

bawah. Contoh : struktur rangka (kolom – balok).  

Pneumatic 

 

Gambar 7. 8 Struktur Pneumatic 
pada Arena Ice Skating 

Sumber : 
http://www.archiexpo.com 

 Komponen utama berupa 

pipa konektor dan ball 

joint.  

 Penyaluran beban 

disalurkan secara merata 

ke semua pipa konektir 

 Struktur yang digunakan 

untuk bentuk bangunan 

yang melengkung  

Kelebihan Kekurangan 

 Bentuk yang dihasilkan 

tidak terbatas 

 Memerlukan instalasi 

peralatan penghasil udara. 

 Tahan terhadap gempa 

bumi 

 Mudah terjadi kebocoran, 

 Aman, udara dapat 

dibebani lebih dengan 

aman 

 

 Efisien untuk bangunan 

bentang lebar 

 

Tabel 7. 3 Sistem Struktur Atap 
Sumber : Analisis Pribadi 

7.1.5 Konsep Pelingkup 

Pada penutup arena ice rink tentu menggunakan es sebagai 

pelingkup arena ice rink. 
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PENUTUP LANTAI 

KERAMIK 

 
Gambar 7. 9 Lantai Keramik 

Sumber : www.dekor-
minimalis.blogspot.com 

Berbahan dasar alami yaitu 

tanah liat. Tidak hanya 

digunakan sebagai pelapis 

lantai namun juga sebagai 

pelapis dinding. Keramik ini 

juga memilikimotif dan ukuran 

yang beragam 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan lama  Menciptakan kesan dingin 

 Tersedia dalam beragam 

bentuk, ukuran, warna, pola, 

dan tekstur 

 Termasuk material keras dan 

licin sehingga kurang nyaman 

diinjak, apabila basah 

 Perawatannya yang mudah 
 Mudah pecah saat 

pemasangan 

 Tahan dan tidak menyerap air 
 Nat antar keramik yang kotor 

akibat noda susah dibersihkan 

 Harga yang ekonomis  

CARPET 

 
Gambar 7. 10 Karpet Evamat 

Sumber : www.tokopedia.com 

Merupakan Polimer lembut, 

yang terbuat dari etilena dan 

vinil asetat yang tidak hanya 

digunakan dalam lantai. Karpet 

ini digunakan untuk tempat 

berjalan untuk sepatu skate 

agar tidak licin 

Kelebihan Kekurangan 

 Penyerapan air yang rendah  Mahal 

 Tahan kimia dan minyak 
 Umur penggunaan yang tidak 

panjang 

 Sifat Akustik yang baik  

 Penyerapan energy yang 

tinggi 
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 Ramah Lingkungan dan dapat 

didaur ulang 
 

Tabel 7. 4 Analisis Material Penutup Lantai 
Sumber : Analisis Pribadi 

 

DINDING 

BATU BATA 

 
Gambar 7. 11 DInding Batu Bata 

Sumber : www.pixabay.com 

 

Berbahan dasar utama berasal 

dari tanah liat. Berfungsi 

sebagai dinding pengisi 

maupun pelapis dinding. 

Kelebihan Kekurangan 

 Kedap Air 
 Waktu pemasangan cukup 

lama 

 Dapat menolak suhu panas 

dari luar 

 Pembakaran bata yang tidak 

sempurna akan mengurangi 

kualitas bata sehingga mudah 

retak 

 Kuat dan tahan lama  

 Harga relative murah  

PARTISI KACA 

 
Gambar 7. 12 Partisi Kaca 

Sumber : www.indotrading.com 

Berbahan dasar utaa berasal 

dari kaca. Berfungsi sebagai 

partisi bangunan, sehingga 

tidak dapat menerima beban 

structural. Partisi kaca ini 

bersifat transparan dan dapat 

meneruskan cahaya. 

Dimensinya tetap, berupa 

produk fabrikasi 

Kelebihan Kekurangan 

 Sekat yang memberi efek 

lebih luas dan seolah olah 

menyatu 

 Pemasangan kaca yang rumit 
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 Sifatnya tembus cahaya dapat 

menjadi penerangan 

 Bahan yang mudah retak dan 

pecah 

 Mudah dalam perawatannya  Harga mahal 

 Kedap suara  

 Sifat kaca yang kedap air  

ALUMUNIUM COMPOSIT PANEL 

 
Gambar 7. 13 ACP 

Sumber : www.arsitag.com 

Merupakan bahan perpaduan 

antara plat alumunium dan 

bahan composite. Acp dapat 

digambarkan sebagai panel 

datar yang terdiri dari bahan 

non-alumunium beruppa 

polytthylene yang disatukan 

diantara dua lembaran 

alumunium. 

Kelebihan Kekurangan 

 Permukaan yang rata dan 

halus  

 Bila bahan terkena panas 

yang tinggi dapat 

mengeluarkan gas beracun 

 Mempunyai daya tahan yang 

tinggi terhadap iklim 
 Harga yang relative mahal 

 Mudah diaplikasikan pada 

dekorasi bangunan 

 Lemah dengan adanya 

tekanan angin 

 Tersedia dalam berbagai 

macam warna 
 

 Lembaran yang tahan api  

Tabel 7. 5 Analisis Material Penutup Lantai 
Sumber : Analisis Pribadi 

 

PLAFOND 

Gypsumboard 
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Gambar 7. 14 Plafond Gypsumboard 

Sumber: http://www.distributorgypsum.com 

Sebagai penutup plafond dan 

memiliki nilai estetis. Bahan 

utama gypsum. Dimensi 

fabrikasi 1,2m x 2,4m 

Kelebihan Kekurangan 

 Perawatann mudah 

 Anti rayap 

 Banyak ditemukan dipasaran, 
terbilang cukup murah 

 Tidak tahan air 

 Tidak tahan benturan keras, 
harus hati-hati dalam 
pengerjaan. 

PVC 

 
Gambar 7. 15 Plafond PVD 

Sumber: https://plafonpvcjogja.com/ 

Sebagai penutup plafond yang 

memiliki nilai estetika yang 

tinggi. Bahan utama polyvynil 

chloride. 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Plafond mengkilap 

 Lebih tahan air dan anti rayap 

 Cocok untuk ruangan yang 
membutuhkan kedap suara 

 Relative mahal dan 
membutuhkan tenaga ahli 
dalam pemasangannya 

PENUTUP ATAP 

GYPSUMBOARD 

 

 
Gambar 7. 16 Penutup Dag Beton 

Sumber : www.rumahidolaku.com 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Dapat difungsikan menjadi 
ruangan fungsi lain 

 Mahal 

 Tidak mudah terbakar  Proses pengerjaan yang lama 
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 Anti rayap  

 Tidak mudah bocor  

 Dapat dibentuk sesuai 
keinginan 

 

KACA TEMPERED 

 

 
Gambar 7. 17 Kaca Tempered 

Sumber : 

https://pasangatapkaca.wordpress.com 

Memiliki ketebaln sekitar 06 cm. 

ada jenis ukuran dan warna. 

Menstransmisikan seluruh 

cahaya matahari  

Kelebihan Kekurangan 

 Plafond mengkilap 

 Lebih tahan air dan anti rayap 

 Cocok untuk ruangan yang 
membutuhkan kedap suara 

 Relative mahal dan 
membutuhkan tenaga ahli 
dalam pemasangannya 

Tabel 7. 6 Analisis Material Plafond 
Sumber : Analisis Pribadi 

7.1.6 Analisa Sistem Bangunan 

7.1.6.1 Sistem Penghawaan 

a. Penghawaan Alami 

- Orientasi Bukaan 

Mengatur arah bukaan berorientasi terhadap arah 

datangnya angin atau udara, agar mampu membelokkan udara 

melalui bukaan untuk penghawaan di dalam ruang dalam 

- Bukaan Jendela, rooster, bouvenly 

Bukaan menggunakan sistem dan teknologi berupa objek 

yang mengatur seberapa besar bukaan yang diperlukan 

dengan bahan jadi yang sudah tersedia dipasaran yaitu 
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jendela, bouvenly, rooster. Ruang yang memiliki potensi 

menggunakan sistem ini yaitu pada area pengelola dan 

service. 

b. Penghawaan Buatan 

- AC Split 

Peghawaan menggunakan single unit digunakan pada 

ruangan yang berukuran tidak terlalu lebar. Penggunaan jenis 

AC Split ini relevan diterapkan pada ruangan skating shop 

- AC Verticool 

Penghawaan menggunakan AC Verticool mampu 

memberikan penyediaan udara dalam jumlah besar. 

DIgunakan pada ruangan yang digunakan untuk banyak 

pengguna seperti ruang rapat pada kantor pengelola 

- AC Central 

Alat ini merupakan sistem pendinginan ruangan yang 

dikontrol dari satu titik atau tempat dan di distribusikan secara 

terpusat ke seluruh isi gedung dengan kapasitas yang sesuai 

dengan ukuran ruangan dan isinya dengan menggunakan 

saluran udara / ducting ac. AC Central memiliki beberapa 

bagian untuk membentuk komposisinya : 

- Chiller 

- AHU 

- Ducting 

- Coolong Tower 
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Bagan 7. 1 Sistem Penghawaan Buatan 
Sumber : Analisis Pribadi 

 Exhaust Fan  

Alat ini merupakan penghawaan buatan yang memiliki 

fungsi sebagai penyedot udara dari dalam ke luar 

ruangan. Pada umumnya digunakan pada ruang yang 

menghasilkan baud an asap seperti dapur, pantry, 

kamar mandi, ruang utilitas. 

7.1.6.2 Sistem Pencahayaan 

a. Pencahayaan Alami 

 Sky Lighting 

Menggunakan kaca tebal untuk bahan penutup atap yang 

bertujuan untuk memasukkan cahaya alami ke dalam 

bangunan. Sky lighting ini dapat diterapkan pada ruang uang 

tertutup pada seluruh sisi ruang. Pada bangunan ice skating 

center pada umumnya terdapat pada arena ice rink 

 Bukaan 

Memberikan bukaan dengan mengikuti orientasi pada 

cahaya matahari untuk memasukkan cahaya matahari ke 

dalam bangunan. Penggunaan jendela dan dinding kaca 
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(curtain wall) adalah sistem yang relevan untuk diterapkan 

pada bangunan agar cahaya dapat masuk ke dalam 

b. Pencahayaan Buatan 

 Penerangan Umum 

Sistem penerangan dalam bangunan untuk menyinari 

ruangan secara general atau menyeluruh sering diterapkan 

pada bangunan sebagai pencahayaan buatan utama. Berikut 

jenis lampu yang relevan untuk diterapkan sesuai dengan 

kegunaannya.  

- Lampu LED 

 

Gambar 7. 18 Lampu LED 
Sumber : www.arhadigroup.com 

 Penerangan Setempat 

Sistem penerangan dalam bangunan untuk menyinari pada 

satu titik area saja. Penerangan tambahan untuk meninari 

objek dalam ruang yang dikhususkan. Jenis lampu yang 

relevan dengan sistem ini adalah sebagai berikut : 

- Lampu Halogen 
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Gambar 7. 19 Lampu Halogen 
Sumber : www.tokopedia.com 

- Lampu Sorot LED 

 

Gambar 7. 20 Lampu Sorot LED 
Sumber : www.allcargos.com 

 Penerangan Aksen 

Sistem penerangan sekunder dalam ruangan yang digunakan 

untuk mempercantik ruangan 

- Downlight 

- Spotlight 

- Roll LED 

 Hydrant 

Alat ini merupakan pompa yang dialiri air yang berasal 

dari tendon khusus dan dari tangki mobil pemadam 

kebakaran. 
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7.1.6.3 Sistem Utilitas Elektrikal 

 Trafo 

Memiliki fungsi dalam kelistrikan yang dapat mengubah 

tegangan tinggi ke tegangan rendah begitu pun sebaliknya. 

Pada bangunan yang direncanakan penggunaan trafo 

digunakan sebagai alat yang menerima tegangan dari pusat 

(PLN) dan disalurkan ke sistem elektrikal yang lain. 

 Main Panel 

Memiliki fungsi sebagai penerima egangan utama yang 

didistribusikan menuju sistem elektrikal yang lain. Pada 

umumnya bangunan main panel ditempatkan pada ruang 

khusus yang mudah dijangkau 

 Sub Panel 

Memiliki fungsi sebagai penerima tegangan dari main panel, 

sub panel hanya menerima tegangan yang sudah terbagi, 

didistribusikan menuju ruangan. Pada umumnya sub pada tiap 

lantai bangunan. 

 Genset 

Memiliki fungsi sebagai penghasil daya listrik yang 

digunakan pada kondisi darurat. Letak genset berada pada 

persimpangan jalur dari trafo. 
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7.1.6.4 Sistem Utilitas Air Bersih 

Sumber Air bersih pada Ice Rink tersebutberasal dari 

PDAM yang didistribusikan ke pipa jaringan di loasi tapak. 

Berikut merupakan jenis sistem penyaluran yaitu: 

 Up Feed System 

Sistem penyaluran air bersih pada bangunan perlu 

menggunakan kekuatan pompa sebagai alat yang 

mendistribusikan air ke seluruh bangunan. Sistem kerja ini 

sumber air berasal dari PAM masuk pada groundtank 

kemudian didistribusikan menuju begian bangunan yang 

memerlukan air bersih dengan kekuatan pompa. 

 Down Feet System 

Sistem penyaluran iar bersih pada bangunan dengan 

cara menympannya pada tangki bagian atas bangunan 

(roof top). Dengan cara kerja tersebut air PAM masuk ke 

dalam tangki tanam bagian bawah kemudian dipompa 

menuju tangki bagian atas (rooftop) sebagai tempat 

penyimpanan dan perhentian, kemudian air didistribusikan 

ke bawah menuju tiap ruang yang membutuhkan air bersih 

dengan menggunakan gravitasi. Pada beberapa kasus 

dalam menurunkan air dari atas dibantu dengan pompa 

bertenaga rendah. 
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Pada bagian ini sistem berupa rangkaian pipa yang digunakan 

sebagai jalannya air kotor menuju are pembuangan. 

7.1.6.6 Sistem Keamanan 

a. Security 

Menggunakan jasa manusia untuk menjaga keamanan 

bangunan 

b. Metal Detector 

Memiliki fungsi untuk mendeteksi ancaman bahan peledak. 

Pada umumnya sistem  

c. CCTV 

Alat ini merupakan alat untuk mengawasi dan merekam 

keadaan untuk menjaga keamanan suatu ruang pada titik 

titik sudut ruangan. Kamera CCTV dibagi menjadi 2 jenis 

yaitu indoor dan outdoor. Perbedaannya cctv indoor dan 

outdoor adalah pada cctv outdoor merupakan jenis 

waterproof. 

7.1.6.7 SIstem Limbah Padat 

a. Septictank 

Sistem penampungan limbah padat dengan disalurkan dari 

closet melalui pipa pembuangan. Septitank memiliki fungsi 

untuk memisahkan limbah padat dengan air. 

b. Resapan 
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SIstem yang digunakan untuk menyalurkan air hasil 

pemisahan limbah padat lalu diserap dan kembali ke dalam 

tanah 

c. Biotank 

Sistem penampungan limbah padat yang ramah lingkungan 

untuk menampung limbah pada dalam jumlah banyak dengan 

kebutuhan relevan bagi gedung. 

7.1.6.8 Sistem Instalasi Air Hujan 

a. Sistem Pemanenan Air Hujan 

b. Peruntukan 

7.1.6.9 Sistem Pemadam Kebakaran 

a. Sprinkler 

Alat ini digunakan untuk sistem keamaan terhadap 

bahayanya kebakaran. Sistem kerja pada alat ini bila adanya 

kebakaran dan terdeteksi panasnya, air itu akan keluar. 

b. APAR 

Alat ini digunakan untuk memadamkan api yang tidak 

terlalu besar. Alat ini diletakkan di beberapa bagian ruangan 

yang rawan terbakar. 

c. Hydrant 

Alat ini merupakan pompa yang dialiri air yang berasal dari 

tendon khusus dan dari tangki mobil pemadam kebakaran.  

d. Tangga Darurat 
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Penanganan darurat pada keadaan genting dengan 

menggunakan jalur khusus untuk berlindung sekaligus dapat 

keluar dari gedung. 

7.1.6.10 Sistem Penangkal Petir 

a. Sistem Franklin (konvensional) 

Sistem penangkal petir yang ramah lingkungan karena pada 

sistemnya tidak menggunakan radioaktif. 

b. Sistem Faraday 

SIstem penangkal petir yang mengelilingi bangunan, bila ada 

petir, petir akan diterima oleh spritzer lalu dialirkan menuju 

tanah. Sistem ini memiliki radius minimal 60 meter. 

7.1.6.11 Sistem PABX (jaringan Telekomunikasi) 

Jaringan telekomunikasi menggunakan fiber optic yang di 

tanam dalam tanah. Jaringan telekomunikasi ini dapat 

dibedakan menjadi 2 bagian yaitu: 

a. Jaringan Internal 

Jaringan ini hanya digunakan pada area bangunan yang 

dilewati dan sering dodikunjungi pengunjung secara 

punlik, dan ppengelola 

b. Jaringan Eksternal 

Jaringan ini hanya digunakan oleh manusia dengan 

menghubungkan komunikasi dari satu tempat ke tempat 

yang lain. Sistem ini ada pada jarngan telepon dan 

internet public. 
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7.1.6.12 Sistem Transportasi Bangunan 

 Tangga 

Sistem tranportasi vertikal konvensional dengan 

ketinggian optrade pada umumnya 15-18cm, dan lebar 

aantrade 25-30 cm. perlu penggunaan railing dengan 

ketinggian 80-90 cm. 

 Ramp 

Memiliki fungsi sebagai penghubung level lantai 

berbeda dengan kemiringan maksimal 7 atau dengan 

perbandingan 1:7. Karena bentuknya miring, perlu 

diperhatikan pemilihan material yang tidak licin. 

 Elevator 

Merupakan sistem transportasi vertikal untuk orang 

maupun barang, dan ukuran dimensinya harus bisa 

menampung penyandang disabilitas. Menurut Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum no. 30/PRT/M/2006, ukuran 

bersih ruang dalam adalah 140x140 cm. 

 Electric Scissor Lift 

Digunakan untuk mengankut benda pameran 

berdimensi besar, dapat menjangkau ketinggian 4-18 meter 

dan beban 2500 kg. 

7.1.7 Analisa Pemanfaatan Teknologi Bangunan 

Projection Mapping 



131 
  

 

Gambar 7. 22 Instalation Projection Mapping 
Sumber : http://www.sportsvideo.org 

Projection Mapping atau video mapping merupakan teknologi 

proyeksi yang dapat merubah bentuk permukaan benda melalui 

sebuah proyeksi video menggunakan software 2 atau 3 dimensi 

yang dapat diubah menjadi gambar dan video. Video tersebut 

biasanya dikombinasikan dengan penggunaan audio untuk 

membuat sebuah cerita audio-visual.  

 

Gambar 7. 23 Video Mapping pada Arena Ice Rink 
Sumber : http://www.sportsvideo.org 

Penggunaan video mapping ini diaplikasikan pada arena ice 

rink. Pengaplikasian ini dilakukan pada saat sebelum memulai 

pertandingan dan saat waktu istirahat para pemain pertandingan. 

Hal ini diperlukan agar penonton tidak merasa bosan saat para 

pemain tidak berada di lapangan dengan menonton video 2 atau 3 

d dari video mapping tersebut. 

 

 


