
125 

BAB VII 

KONSEP PERANCANGAN 

 

A. Konsep Perencanaan dalam Proses Perancangan Arsitektur 

 

Permasalahan dan Perencanaan dari perancangan bangunan 

Pusat Perbelanjaan Berbasis Citywalk di Solo Baru ini adalah 

bagaimana merancang ruang luar dan ruang dalam yang saling 

terintegrasi, Konsep Citywalk dimaksudkan untuk membagi fungsi 

yang sama rata antara ruang dalam dan luar agar saling terpakai dan 

terkait sehingga menimbulkan keharmonisasian antar ruang, ruang 

luar yang biasanya hanya digunakan sebagai alur sirkulasi kendaraan 

dengan konsep ini akan memaksimalkan ruang luar juga dalam 

pengeolahan desain.  

Konsep Citywalk mengajak pengunjung agar melakukan 

sebagian besar aktivitas pada ruang luar dengan berbagai fasilitas 

berbelanja dan juga rekreasi, contoh : berbelanja, kuliner, bersantai 

dan sarana hiburan pertunjukan. Selain sebagai daya tarik baru pada 

sebuah bangunan komersial, konsep ini dimaksudkan mengubah pola 

pikir pengunjung bahwa tempat yang nyaman bukan hanya tempat 

yang memakai pencahayaan dan penghawaan buatan saja. Dengan 

konsep Mall Citywalk yang belum ada pada Solo Baru disamping itu 

bentuk bangunan juga akan memakai style/ langgam arsitektur 

kontemporer, dengan wilayah Solo Baru yang maju pesat munculnya 

Mall dengan konsep baru dan bentuk bangunan yang baru/ kontras 

dari lingkungan sekitarnya yang nantinya akan menjadi ikon bagi Kota 

Solo. Dalam hal ini ada beberapa penerapan konsep pada 

perancangan arsitektur, sebagai berikut : 
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1) Bentuk bangunan yang inovatif, bentuk bangunan yang inovatif, 

model baru, kontras akan memberikan daya tarik bagi 

pengunjung untuk masuk pada bangunan tersebut, karena rata 

rata setiap wisatawan/ pengunjung lokal maupun non lokal akan 

lebih tertarik dengan sesuatu yang unik/ berbeda dari yang lain 

(baru). 

2) Sarana rekreasi yang menghasilkan interaksi, selain 

menciptakan kenyamanan dalam berbelanja dan juga 

berekreasi, para pengunjung juga secara tidak langsung 

melakukan sebuah interaksi sosial antar perorangan/ kelompok 

dan interaksi terhadap lingkungan alam. 

3) Ruang luar sebagai area komunal space, komunal space yang 

dimaksudkan adalah dengan membuat para pengunjung saling 

beroperasi pada ruang tersebut dan berkumpul menjadi satu 

pada titik meeting poin pada fasilitas akan dirancang nanti. 

B. Konsep ruang dan tata ruang 

 

Sirkulasi merupakan ruang/ area sebagai jalur jalannya 

pengunjung dan pengguna lainnya, yang dharapkan mempunyai jarak 

yang sesuai dengan standar pedoman interior. Siekulasi merupakan 

akses lalu lalang sesuai kebutuhannya dalam melakukan aktivitas 

yang bervariasi dalam bangunan.  

Sirkulasi ruang pada Pusat perbelanjaan berbasis Citywalk 

mengacu pada setiap unit tenant tenant yang menghadap ke jalur 

sirkulasi utama, sehingga tiap unit tenantnya akan menjadi strategis 

dan memiliki nilai komersil yang sama. Sistem sirkulasi ini juga akn 

dibantu alat transportasi vertikal yang diterapkan pada desain, yaitu : 

escalator, elevator (lift), dan tangga publik.  

Sirkulasi pada proyek desain menerapkan beberapa 3 pola 
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yaitu : pola sistem linier, pola sistem T, dan pola sistem L. Bentuk pola 

sistem tersebut mempunyai fungsi dan kegunaan masing masing 

untuk menarik minat pengunjung yang datang pada pusat 

perbelanjaan. Penataan retail tenant dan anchor tenant yang baik 

dapat saling mendukung terjadinya aliran pengunjung yang merata 

disepanjang Mall, dengan penerapan pada tenant satu dengan tenant 

lainnya diberikan ruang sirkulasi yang luas dapat menghindari situasi 

crowded. 

C. Konsep pelingkup 

 

Pelingkup bangunan meliputi dinding, lantai, sun shadding, dan 

atap. Konsep pelingkup bangunan dilakukan untuk mendapatkan jenis 

pelingkup yang dibutuhkan dalam perencanaan proyek desain, berikut 

penerapan konsep pelingkup yang akan diterapkan pada desain : 

 Dinding, ada 4 material pelingkup dinding yang akan diterapkan 

pada proyek desain, yaitu : 

 Bata ringan, dinding pengisi yang terbuat dari bata ringan dan 

memiliki kelebihan : lebih ekonomis karena ukuran yang relatif 

besar, tidak banyak menggunakan plester dan beban yang 

lebih ringan. 

 

 

 

 

 

 

 Dinding precast, dinding pengisi non struktural yang terbuat 

dari beton precast, yang memiliki kelebihan : menghemat waktu 

dalam pengerjaan, kuat dan stabil, tahan api dan merupakan 

sistem pabrikasi. 

Gambar 7. 1 Dinding bata ringan 
Sumber : http://jogja.tribunnews.com/2015/03/16/tips-menggunakan-bata-ringan 
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 Panel ACP (Alluminium Composite Panel), dinding pengisi non 

struktural yang digunakan untuk eksterior bangunan dan 

sebagai estetika (keindahan) bangunan, yang memiliki 

kelebihan : memiliki banyak variasi bentuk dan ketebalan 

panel, tahan terhadap api dan beban yang ringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curtain wall, dinding pengisi non struktural yang berupa kaca 

untuk dapat memasukkan cahaya kedalam ryang dan juga 

sebagai estetika, yang memiliki kelebihan : pemasukan cahaya 

lebih optimal, dan tahan api. 

 

 

 

Gambar 7. 2 Dinding precast beton 
Sumber : http://www.disainrumahminimalismodern.com/2016/02/dinding-

beton-precast-concrete- 

Gambar 7. 3 Panel ACP untuk estetika bangunan 
Sumber : https://www.alibaba.com/product-detail/Acp-

aluminium-composite-panel_50015849858.html 

Gambar 7. 4 Curtain wall kaca 
Sumber : https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Curtain_wall_systems-

concrete- 
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 Plafond, konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai langit langit 

bangunan dan mencegah cuaca panas/ dingin agar tidak langsung 

masuk ke dalam ruang setelah melewati atap. Jenis plafond yang 

diterapkan menggunakan 2 tipe jenis, sebagai berikut : 

 Gypsum GRC (glassfiber reinforced cement board),  bahan 

penutup langit langit yang terbuat dari campuran semen dan 

serat dengan ukuran 60 x 120 cm dengan ketebalan 4 mm. 

Plafond GRC biasa dipasang dengan rangka kayu 4/6, 5/7 atau 

holllow 40/40. Kelebihan dari plafond ini adalah : kuat tahan 

bocor, mudah dibentuk, dan memilki daya tahan lama. 

 

 

 

 

 

 Gypsum board, bahan penutup langit langit yang terbuat dari 

gypsum, kelebihan pemakaian plafond ini adalah : mudah 

dibentuk  dan pemilihan variannya banyak 

 

 

 

 

 

 Lantai, untuk bahan penutup lantai pada bangunan Mall, penutup 

yang dipakai adalah lantai tipe granito tile, karena memiliki banyak 

Gambar 7. 5 Penutup rangka plafond GRC 
Sumber : https://www.dekoruma.com/artikel/64029/apa-itu-plafon-grc 

Gambar 7. 6 Plafond gypsum board pada Mall 
Sumber : https://asedino.com/2018/04/27/segera-buka-hm-park-mall-solo-baru/ 
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motif bentuk dan memberikan kesan yang mewah seperti lantai 

marmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penutup atap, ada 2 jenis sistem atap yang akan diterapkan pada 

proyek desain, berikut penjelasannya : 

 Atap skylight (kaca tempered glass), penutup atap dengan 

material tempred glass yang berfungsi untuk memasukkan 

cahaya alami lebih optimal pada ruang void sehingga bisa 

menambah kesan estetika yang lebih baik dan menghemat 

energi listrik dalam sistem pencahayaan buatan pada siang 

hari. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 7 Penutup lantai granito tile 
Sumber : https://www.suppliermarmer.com/2017/07/tips-sebelum-memilih-

lantai-marmer.html 

Gambar 7. 8 Penerapan skylight pada bangunan Mall 
Sumber : http://unitedskys.com/about/news/ 
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 Roof garden, penutup atap berupa taman yang berguna untuk 

mereduksi sinar matahari pada bangunan yang berguna juga 

untuk menjadikan ruang bagi taman aktif, mengupayakan 

bangunan yang berkonsep ramah lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Konsep bentuk 

 

Bentuk massa bangunan perancangan proyek desain yang 

direncanakan didasari oleh 3 poin dalam pemilihan bentuk : 

 filosofi bentuk kurva, yang merupakan suatu objek geometri 

yang merupakan satu-dimensi dan kontinyu, pengambilan 

filosofi kurva didasari karena pusat perbelanjaan yang akan 

dirancang nantinya untuk kegunaan masa kini dan 

berkelanjutan seterusnya dengan fasilitas fungsi maupun 

pengolahan fasad bangunan. 

 kombinasi dua bentuk dasar geometri : persegi dan lingkaran , 

filosofi persegi yang menggambarkan kekuatan/ kekokohan 

bangunan serta kestabilan, filosofi bentuk lingkaran yang 

dinamis dan beorientasi ke segala arah, yang menunjukkan 

bentuk ini merupakan bentuk yang tidak memiliki batas/ lebih 

dapat mengalir dalam sebuah pembentukan massa. Kombinasi 

bentuk oval dan persegi yang menghasilkan sebuah bentuk 

massa yang lebih menampilkan ekspresi, keinginan 

Gambar 7. 9 Penerapan roof garden pada bangunan 
Sumber : http://www.champsbahrain.com/shopping-mall-roof-eco-garden-mudi- 
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manmpilkan sesuatu yang baru/ berbeda (kontras: Prinsip 

arsitektur kontemporer) dan inovatif bagi lingkungan solo 

sehingga mengundang minat daya tarik untuk mengunjungi 

pusat perbelanjaan tersebut. 

 selain mengambil dari bentuk geometri dasaran dalam mencari 

bentuk massa bangunan dengan mengikuti orientasi tapak, 

bagian depan/ fasad bangunan akan di arahkan sesuai 

kemiringan tapak, hal ini dilakukan untuk menciptakan kesan 

ruang luar yang optimal dan pandangan visual yang lebih baik. 

Berikut penggambaran pola bentuk massa bangunan berdasarkan 

penjabaran konsep ditas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Konsep struktur 

 

Konsep struktur dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan 

sistem struktur yang akan diterapkan pada proyek desain, berikut 

pembagian sistem struktur berdasarkan bagian badan bangunan : 

 Sub struktur, struktur pondasi bawah bangunan yang akan 

direncanakan untuk proyek desain adalah pemilihan struktur 

pondasi tiang pancang, karena mall merupakan bangunan yang 

Gambar 7. 10 Konsep perancangan bentuk massa bangunan Mall 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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memiliki bentang yang cukup lebar dan menampung beban jumlah 

manusia hingga beribu orang maka pondasi ini sangat optimal 

untuk dijadikan kaki bangunan. Kelebihan dari pondasi tiang 

pancang : pondasi kuat dan tahan lama, stabilitas yang tinggi, 

memiliki banyak varian dan sistem pabrikasi namun kekurangan 

pondasi ini salah satunya menimbulkan kebisingan saat 

pemasangan karena dipukul dan membutuhkan space yang luas 

saat pemasangan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Dinding penahan tanah (retaining wall), suatu konstruksi yang 

berfungsi untuk menahan tanah lepas/ alami dan mencegah 

keruntuhan tanah. Dalam perancangan proyek desain conterfort 

wall dipilih untuk dijadikan sebagai retaining wall. Conterfort wall 

adalah  dinding penahan tanah berupa beton bertulang dan 

disangga oleh sirip sirip beton dengan jarak yang sudah 

ditentukan, kelebihan pemakaian ini adalah ukurannya yang tipis 

sehingga menghemat penggalian tanah, kuat dan stabil karena 

bantuan sokongan sirip beton. 

 

 

 

 

Gambar 7. 11 Pondasi tiang pancang 
Sumber : http://bangunan88.com/blog/jenis-jenis-
pondasi-tiang-pancang-dan-cara-pemasangannya 

 

Gambar 7. 12 Conterfort wall 
Sumber : https://elevateinfrastructure.com/product/ 
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 Struktur bagian atas, struktur yang meliputi kolom dan balok, plat 

lantai dan rangka atap. Berikut pembagian struktur : 

 Struktur rangka beton, meliputi kolom dan balok beton yang 

berkaitan dan berfungsi menyalurkan beban dari atap ke 

pondasi, kelebihan sistem rangka : komposisi bentuk grid bujur 

sangkar, tahan terhadap api, kuat dan memiliki stabilitas yang 

tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pelat lantai, sistem struktur pelat lantai yang digunakan adalah 

pelat lantai bertulang konvensional : pelat lantai dengan 

bantuan balok induk anak dan flat slab (untuk basement) : pelat 

beton yang rata tanpa balok tetapi memiliki cendawan untuk 

mengunci kolom. Kedua struktur ini terbuat dari bahan yang 

sama dan memiliki kelebihan : tahan terhadapa api, struktur 

dapat diexpose sebagai estetika, kekurangan : pembuatan 

yang memakan waktu lama. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 13 Struktur kolom dan balok beton 
Sumber : https://klmproperti.wordpress.com/2016/09/01/definisi-kolom-beton-bangunan/ 

Gambar 7. 14 Pelat lantai biasa dan flat slab 
Sumber : https://proyeksipil.blogspot.com/2014/11/cara-dan-teknis-kerja-memasang-besi.html 
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 Rangka atap, untuk struktur atap menggunakan rangka pipa 

baja truss, struktur tiga demensi yang dihubungkan melalui 

kolom dan balok untuk membentuk suatu komposisi yang 

mampu menahan dan menyalurkan beban, kelebihan : memiliki 

daya tahan kuat, sistem pabrikasi. Struktur ini nantinya akn 

digunakan untuk menompang kaca tempered glass yang 

difungsikan sebagai skylight, pemilihan struktur ini dikarenakan 

presentase skylight yang digunakan tidak terlalu besar jadi 

penggunaan struktur pipa baja truss sudah cukup membantu 

dalam penompangan kaca skylight. 

 

 

 

 

 

 

 

F. Konsep utilitas & ME 

 

Utilitas dan ME bangunan terdiri dari sistem penchayaan, 

penghawaan, sistem air bersih dan kotor, sistem pemanfaatan air 

hujan, sistem keamanan dan kebakaran. Berikut penjelasan konsep 

berdasarkan fungsi masing masing sistem : 

 Sistem pencahayaan, sistem pencahayaan pada bangunan 

menggunakan kombinasi pencahayaan alami dan buatan, untuk 

pencahayaan alami akan menggunakan sistem kaca skylight yang 

langsung terpancar sinar alami dan untuk pencahayaan buatan 

menggunakan 2 varian lampu downlight dan lampu sorot LED 

yang keduanya memiliki fungsi sama yaitu memperindah tampilan 

Gambar 7. 15 Rangka pipa baja truss pada skylight 
Sumber : http://id.adsteelstructure.com/china/steel-structure-construction-for-shopping- 
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bangunan pada ruang dalam maupun luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistem penghawaan, sistem penghawaan menggunakan 

kombinasi penghawaan alami dan buatan. Penghawaan alami 

akan lebih diterapakan pada ruang semi outdoor contoh : kafe, 

restaurant yang berhubungan dengan ruang luar akan 

dimaksmalkan dengan dinding metal cutting (roaster) atau 

langsung berinteraksi dengan lingkungan alam, untuk 

penghawaan buatan akan lebih diterapakan pada kantor 

pengelola, lobby, dan ruang ruang tenant perbelanjaan dengan 

sistem AC (air conditioning) dengan sistem central dan split. Untuk 

ruang servis seperti lavatory akan diterapkan sistem Exhaust fan. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistem penghawaan buatan, sistem penghawaan yang 

memerlukan alat untuk mengalirkan udara dingin, seperti ac 

central dan split . 

Gambar 7. 16 Pencahayaan alami pada skylight dan pencahayaan buatan 
Sumber : https://www.arabianbusiness.com/london-loving-sheikh-build-158m-westfield-

mall-replica-670627.html 

 

Gambar 7. 18 Dinding metal cutting 
Sumber : http://tritunggalmetal.com/jasa-

laser-cutting-mdf/ 

Gambar 7. 17 AC central dan exhaust fan 
Sumber : 

http://www.servicekulkascibubur.com/2016/05/service-ac-
central-bekasi.html 
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 Sistem penghawaan alami, penghawaan alami yang digunakan 

ada 2 jenis yaitu, mengatur lubang masuk angin : titik dan 

dimensi lubang masuknya angin berpengaruh tehadap 

intensitas penghawaan alami semakin besar dimensi lubang 

semakin banyak angin yang masuk keruangan & menciptakan 

jalur sirkulasi angin (void), adanya void angin dapat bergerak 

vertikal menuju area area yang memerlukan udara nyaman, 

fungsi void lainnya adalah udara panas dapat keluar naik 

dengan lebih efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistem air bersih (down-feed), pendistribusian konsep air bersih 

pada proyek desain akan direncanakan melalui skema pada 

bagan dibawah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 19 Sistem udara void 
Sumber : http://uol-ventilation.weebly.com/building-design.html 

Bagan 7. 1 Sistem pengolahan air bersih 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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 Sistem air kotor (grey water) , pembuangan sistem air kotor pada 

proyek desain akan direncanakan melalui skema pada bagan 

dibawah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistem air hujan, pemanfaatan sistem air hujan pada proyek 

desain akan direncanakan melalui skema pada bagan dibawah : 

 

 

 

 

 

 

 Sistem limbah domestik (black water) , pembuangan sistem 

limbah domestik pada proyek desain akan direncanakan melalui 

skema pada bagan dibawah : 

 

 

Bagan 7. 2 Sistem pengolahan air kotor 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Bagan 7. 3 Sistem pemanfaatan air hujan 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

 

Bagan 7. 4 Sistem pengolahan limbah domestik 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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 Sistem keamanan, konsep sistem keamanan yang diterapkan 

pada bangunan berupa menggunakan security didalam dan luar 

bangunan, penggunan alat metal detector yang berfungsi 

mendeteksi ancaman bahan peledak, dan camera CCTV yang 

ditempatkan tiap sudut sudut tertentu pada bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 Sistem kebakaran, konsep sistem kebakaran yang diterapkan 

pada bangunan sebagai berikut : 

 Sistem sprinkler, sistem pemadam api secara otomatis, sistem 

dimulai dari  smoke detector lalu alat otomatis mengeluarkan 

air yang menyebar ke segala arah 360 derajat horisontal. 

 

 

 

 

 

 

 Sistem hydrant, sistem hydrant dibedakan menjadi 2 macam : 

manual dan otomatis, dua sistem ini akan diterapkan pada 

ruang dalam dan luar bangunan. 

 

 

 

 

Gambar 7. 20 Sistem keamanan bangunan 

Sumber : https://www.indiamart.com/proddetail/2-0-mega-pixel-ahd-cctv-dome-camera- 

Gambar 7. 21 Sistem sprinkler 
Sumber : https://www.indiamart.com/proddetail/2-0-mega-pixel-ahd-cctv-dome-camera- 

Gambar 7. 22 Hydrant box dan fire hydrant 
Sumber : https://www.indotrading.com/product/hydrant-box-indoor-p411829.aspx 
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 Sistem APAR (alat pemadam api ringan), Sistem pemadam 

secara manual dengan mengarahkan ke titik api. APAR 

biasanya diletakkan pada ruang ruang privat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tangga darurat, sebuah jalur khusus untuk berlindung 

sekaligus keluar bangunan. Pada umumnya tangga darurat 

diletakkan pada bagian yang mudah dijangkau dan terhubung 

pada jalur keluar. 

 Sistem penangkal petir, sistem yang diterapkan pada proyek 

desain, menggunakan sistem franklin (konvensional)  : sistem 

penangkal petir yang ramah lingkungan karena pada sistemnya 

tidak menggunakan radiokatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 Sistem Telekomunikasi, jaringan sistem telekomunikasi bangunan 

yang berupa jaringan fiberoptik yang ditanam pada tanah dengan 

Gambar 7. 23 Sistem APAR 
Sumber : https://www.alatpemadamapi.co.id/alat-pemadam-api-

ringan-merk-starvvo-portable-foam-afff-6-liter/ 

Gambar 7. 24 Sistem penangkal petir 
Sumber : http://antipetir.asia/penangkal-petir-neoflash/penangkalpetir-2/ 
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perlindungan PVC, sistem telekomunikasi yang akan diterapkan 

pada proyek desain sebagai berikut : 

 Sistem telekomunikasi internal, sistem ini melakukan 

penyampaian informasi dengan jangkauan satu bangunan, 

sistem ini digunakan oleh pengelola (ruang kerja pengelola) 

dan juga pengunjung (pada retail foodcourt dan cafe). Contoh 

alat sistem telekomunikasi internal berupa : jaringan telepon 

(intercom), fax, walky talky, dan sistem alamat publik (public 

address system). 

 

 

 

 

 Sistem telekomunikasi eksternal, jaringan ini melakukan 

penyampaian informasi dengan jangkauan  antar bangunan 

dengan pihak luar baik kantor/ lainnya dengan menggunakan 

jaringan telepon  dan jaringan internet dengan fiber optic. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 25 Alat sistem telekomunikasi 
Sumber : https://www.indiamart.com/proddetail/public-address-system-15886498897.html 

Gambar 7. 26 Sistem jaringan fiber optic 
Sumber : https://www.huihongfiber.com/fiber-optic-box.html 
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G. Konsep transportasi 

 

Sistem transportasi pada umumnya dibedakan menjadi 2 macam, 

namun pada proyek desain hanya akan menerapkan 1 sistem saja, 

sebagai berikut : 

 Transportasi vertikal, transportasi yang menghubungkan arah 

ketas (vertikal) berikut beberapa sistem yang akan diterapkan 

pada transportasi vertikal : 

 Elevator (lift), alat transportasi yang diguanakan untuk 

mencapai tiap lantai pada bangunan dan menggunakan sistem 

katrol. 

 

 
 

 

 

 

 Escalator, sistem tangga berjalan otomatis yang menjadi 

penghubung tiap lantai, dari arah bawah keatas maupun atas 

ke bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ramp escalator, sistem transportasi vertikal yang 

Gambar 7. 27 sistem transportasi lift 
Sumber : https://www.indiamart.com/proddetail/capsule-lift-4861913755.html 

Gambar 7. 28 Sistem transportasi escalator 
Sumber : https://www.indiamart.com/proddetail/passenger-escalators-

15265489597.html 
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menggunakan ramp dan bergerak secara otomatis, khusus 

digunakan untuk kaum difabel dan lansia. Kecepatan gerak 0,6 

– 1,33 m/s dengan kemiringan 15 derajat. 

 Tangga, sistem transportasi vertikal berupa trap yang 

menghubungkan lantai satu ke lantai lannya. 

 Ramp, sistem transportasi konvensional yang menggunakan 

kemiringan yang landai, kemiringan ramp pada manusia (kaum 

difabel) dengan standart 3-5% dan untuk kendaraan 7-10%. 

H. Konsep teknologi 

 

Teknologi yang akan diterapkan pada proyek desain berupa :  

 Automatic door (pintu otomatis) : pintu yang memiliki sensor untuk 

menerima suatu gerakan dari manusia, setelah sensor menerima 

gerakan manusia, pintu akan terbuka dan tertutup secara otomatis 

mengikuti pergerakan manusia. Pintu ini pada umumnya 

diletakkan pada entrance bangunan.  

Untuk peralatan MCK penerapan teknologi baru pada wastafel dan 

urinoir yang otomatis akan membantu aktivitas manusia pada ruang 

tersebut. 

  

 

 

 

 

 

 

 Lux sensor (sensor cahaya), teknologi lampu yang akan diterapkan 

pada ruang dalam bangunan Mall secara otomatis, lampu akan 

Gambar 7. 29 Sistem teknologi pintu otomatis 
Sumber : http://www.bf-automaticdoor.com/ 
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secara otomatis menyala jika mendapat suatu rangsangan berupa 

kegelapan/ saat waktu menjelang malam hari teknologi ini akan 

membantu bangunan untuk menghemat energi daya listrik saat 

siang hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motion sensor (detector), teknologi lampu yang akan diterapkan 

pada ruang servis (lavatory) dengan menggunakan sensor jika 

ruang tersebut sedang dilakukan untuk kegiatan MCK maka lampu 

akan menyala dengan otomatis begitu juga dengan sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 30 Teknologi automatic lamp 
Sumber : ttp://www.lamp83.com.tr/en/referans/79/lc-waikiki---neo-avm/ 


