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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN  

7.1. Konsep Pemrograman  

Konsep pemrograman pada Pusat Pelatihan tim SAR di Kabupaten Kudus 

diajabarkan beberapa aspek pada tabel berikut ini :  

 

No. Aspek  Uraian 

1. Arsitektur  - Penataan ruang pada Pusat Pelatihan tim SAR memenuhi fungsinya 
sebagai pelayanan pendidikan yang menyediakan simulasi bencana 
air, laut, ataupun darat  

- Mencipatakan efektivitas simulasi bencana dalam ruang dengan 
pendekatan arsitektur reponsif   

- Identifikasi pemrograman ruang yang terdiri dari pelaku, kegiatan, 
sifat kegiatan, serta besaran ruang yang dibutuhkan sesuai dengan 
landasan Peraturan Kepala Badan Sar Nasional Nomor Pk. 20 Tahun 
2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan 
Pelatihan Badan Sar Nasional 

-Memenuhi kebutuhan parkir yang dapat menampung alat transportasi 
yang digunakan peserta diklat, staff pengelola, dan kendaraan rescue 
yang digunakan sebagai sarana pelatihan. 

2. Bangunan  - Perancangan Pusat Pelatihan tim SAR berdasarkan regulasi RUTRK 
Kabupaten Kudus tahun 2010-2019 pada BWK III 

- Struktur bangunan dan pelingkup memperhatikan aspek 
keselamatan dari kebakaran dan juga tahan gempa terutama pada 
ruang simulasi bencana. 

- Menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan ekologis 
sesuai dengan konsep green building 

- Memperhatikan aspek persyaratan ruang antara lain pencahayaan, 
penghawaan, kenyamanan thermal, serta  faktor keamanan dari 
kriminalitas. 

3. Lingkung
an  

- Memperbaiki kondisi iklim makro dan mikro pada Pusat Pelatihan tim 
SAR sehingga menciptakan kenyamanan dalam kegiatan pelatihan  

- Penerapan konsep green building pada ruang dalam maupun ruang 
luar untuk mendukung kegiatan pelatihan  

- Pengolahan sampah dan limbah yang diolah menjadi limbah ramah 

Tabel  57. Konsep Pemrograman 
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lingkungan sebelum kembali ke lingkungan 

 

Konsep pemrograman secara keseluruhan dalam perancangan Pusat 

Pelatihan tim SAR di Kabupaten Kudus dijabarkan dalam diagram berikut 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Konsep Tata Ruang  

 Konsep Penataan Ruang  

Konsep penataan ruang pada Pusat Pelatihan tim SAR dengan 

menggunakan pola linear, penerapan pola linear dengan sifat dinamis 

dan fleksibel terhadap penyusunan tata ruang akan mendukung 

kegiatan pelatihan potensi tima SAR dalam simulasi bencana alam 

yang dilakukan.  

sumber : Analisa Penulis, 2018      

Diagram  13. Konsep Perancangan Pusat Pelatihan Tim SAR 

sumber : Analisa Penulis, 2018  
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 Konsep Sirkulasi Ruang   

Sirkulasi antar ruang dengan sirkulasi linear sesuai dengan penataan 

ruang simulasi, penentuan sirkulasi linear untuk mendukung kegiatan 

simulasi secara fleksibel dan dinamis  

7.3. Konsep Keruangan  

Konsep keruangan atau kualitas ruang pada Pusat Pelatihan tim SAR 

dijabarkan pada tabel berikut ini :  

No. Ruang  Konsep Keruangan  Pengolahan  

1 
Ruang simulasi 
fire fighting 
(kebakaran)   

Pengolahan ruang fleksibel dan dinamis dan 
pengolahan kualitas udara ruang serta 
memnuhi standar keselamatan ruang. 

Sirkulasi, 
penghawaan, 
keselamatan 
kebakaran  

2 
Ruang simulasi 
angin dan hujan   

Pengolahan ruang dinamis dan fleksibel Sirkulasi  

3 
Ruang simulasi 
gempa bumi  

Kemudahan dalam pergerakan di dalam ruang 
dan keselamatan  

Sirkulasi dan 
keselamatan  

4 
Ruang simulasi 
MFR (Medical 
First Responder)  

Pengolahan ruang yang dinamis dan fleksibel, 
kualitas udara ruang, pencahayaan dalam 
ruang   

Sirkulasi, 
penghawaan, 
pencahayaan  

5 
Ruang Operator 
Radio  

Pengolahan ruang sesuai dengan peralatan 
yang dibutuhkan serta kualitas udara dalam 
ruang  

Sirkulasi dan 
penghawaan  

6 GOR olahraga   
Pencapaian yang mudah dengan kemudahan 
aksesbilitas serta pengolahan ruang dinamis  

Sirkulasi  

7 Hall    

Pengolahan ruang yang dinamis dan fleksibel, 
kualitas udara ruang, pencahayaan dalam 
ruang   

Sirkulasi, 
penghawaan, 
pencahayaan  

Gambar  88. Organisasi Ruang Linear  

Sumber : D.K CHing, 1979 
 
 

Tabel  58. Konsep Keruangan 
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8 Ruang kelas    

Pengolahan ruang yang dinamis dan fleksibel, 
kualitas udara ruang, pencahayaan dalam 
ruang, aspek visual dalam warna   

Sirkulasi, 
penghawaan, 
visual  

9 Gedung Kantor  
Pengolahan sirkulasi vertikal dan horizontal.  Sirkulasi  

10 Area Service  
Kemudahan aksesbilitas  Sirkulasi  

 

7.4. Konsep Bentuk dan Sosok 

Sosok bangunan akan mencerminkan fungsi kegiatan utama pelatihan 

tim SAR dengan konfigurasi ruang berdasarkan studi pelaku, studi 

aktivitas, dan pola hubungan ruang. Tema desain yang diangkat adalah 

arsitektur responsif dalam menciptakan efektivitas pada pusat pelatihan 

tim SAR dengan mewujudkan bentuk sosok visual secara metafora ke 

dalam fasad bangunan. 

 

No. Ruang  Kriteria  Konsep Sosok dan Bentuk  

1 Tapak  

Dinamis dan 
fleksibel  

- Pola organisai massa bangunan secara linear dengan 
sirkulasi yang fleksibel 

-Pengarahan sirkulasi menuju area pelatihan dengan 
pengolahan vegetasi sebagai pembatas visual  

- Ketersediaan area terbuka hijau dan pedestrian  

2 Lobby  

Dinamis dan 
fleksibel  

- Pencapaian secara langsung  

- Massa bangunan berbentuk tidak kaku dan tidak 
monoton  

- Penggunaan warna dominan merah dan oranye 
sebagai simbolis tim SAR  

- Pemberian bukaan untuk menampilkan kesan cepat 
dan lugas sebagai gambaran dari arsitektur metafora   

- Memberikan vocal point pada main entrance 
bangunan  

  

sumber : Analisa Penulis, 2018      

Tabel  59. Konsep Bentuk dan Sosok 
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3 
 

Ruang 
simulasi  
  

Dinamis, 
fleksibel, 
sebagai 
ruang utama 
dalam 
bangunan, 
faktor 
keselamatan  

- Pola organisasi linear sebagai sirkulasi kegiatan 
pelatihan yang berurutan  

- Penggunaan unsure warna sebagai penegas orientasi 

bangunan degan karakter berani: merah, kuning, hijau 
muda, biru menyala,orange. 

- Pemanfaatan material yang tahan terhadap bahaya 
kebakaran 

- Penggambaran arsitektur metafora melalui visual 
pada ruangan simulsi dengan karakteristik cepat, lugas, 
dan tanggap bencana melalui konfigurasi warna, 
penerapan material, dan juga bukaan ke dalam 
ruangan simulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

4 
GOR 
olahraga   

Dinamis  - Pengolahan elemen ruang sirkulasi seperti pola lantai 
dan material yang mengarahkan pengunjung pada area 
utama.  

- Jalur pergerakan di dalam bangunan utama secara 
linier. 

5 

Ruang 
kelas    

Dinamis dan 
fleksibel  

- Pengaturan pencahayaan pada ruang yang 
mendukung proses pembelajaran di dalam kelas serta 
pemanfaatan bukaan untuk menampilkan karakteristik 
tim SAR  

- Penggunaan warna yang berkarakter tenang (calm) 
dan hangat (warm): biru muda, hijau daun, orange 

Gambar  90. Warna  

Sumber : Wicaksono, 2015  

 

Gambar  89. Bukaan  

Sumber : Wicaksono, 2015  
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6 
Gedung 
Kantor  

Dinamis  - Pola organisasi ruang secara linier. 

- Pengolahan elemen ruang yang tidak kaku dan tidak 
membosankan. 

- Penggunaan warna berkarakter tenang (calm): biru 
mudah, hijau muda, ungu/nilai  

 

 

Wujud Uraian Penerapan Konsep 

 

 

 

 

 

 

Lingkaran merupakan 
suatu 
sosok yang terpusat, 
terpusat berarah 
kedalam dan pada 
umumnya bersifat stabil. 

Wujud gubahan massa bangunan 
pada Pusat Pelatihan tim SAR 
adalah perpaduan antara  wujud 
lingkaran dan bujur sangkar. 
Penggabungan keduanya 
bertujuan untuk merancang suatu 
massa bangunan dengan dinamis 
dan fleksibel mengikuti efektivitas 
sirkulasi dalam kegiatan pelatihan 
bencana di dalam massa 
bangunan. Penataan massa 
bangunan secara linear.    

 

 

 

 

 

 

Merupakan bentuk yang 
statis, netral, dan tidak 
mempunyai 
arah tertentu. Seperti 
juga bentuk segitiga, 
bentuk bujur sangkar 
tampak stabil jika berdiri 
pada salah satu sisinya 
dan dinamis jika berdiri 
pada salah satu 
sudutnya.

13
 

 

                                                             
13

 DK. Ching. 1996.” Architecture : Form, Space. Order”. Second Edition (akses 3 Sepetember 
2018) 

sumber : Analisa Penulis, 2018      

sumber : Analisa Penulis, 2018      

Gambar  94. Bujur Sangkar 

Sumber : DK.Ching, 1979 

 

 

 

Gambar  92. . Bukaan  

Sumber : Wicaksono, 2015  

 
 

Gambar  93. Lingkaran   

Sumber : DK.Ching, 1979 

 

Tabel  60. Wujud Gubahan Massa   
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7.5. Konsep Pelingkup  

7.5.1. Pelingkup Bangunan Berdasarkan Kebutuhan Fungsi 

Sesuai dengan regulasi RUTRK Kabupaten Kudus tahun 2010-2029 

bahwa tinggi maksimal bangunan gedung untuk BWK III adalah 3 lantai 

yang termasuk ke dalam low rise building (Yovita, 2011), Pelingkup 

pada Pusat Pelatihan tim SAR di Kabupaten Kudus antara lain : 

                                                             
14

Jasa Sipil, 2014. “Kelebihan dan Kekurangan Bata Merah dan Batako”. http://jasasipil.com/(akses 

6 Agustus 2018). 

15
 Hendraningsih, dkk. 1988. “Peran, Kesan, dan Pesan Bentuk Arsitektur”. Hal.20 (akses 

4 September 2018)  

BAGIAN 
BANGUNAN  

JENIS SIFAT DAN KESAN PENAMPILAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DINDING 

BATU BATA  
 

a. Dari segi struktur mempunyai 
kekuatan yang tinggi dan tahan lama  

b. Tahan terhadap api
14

 
c. Fleksibel untuk penerapannya pada 

detail, sederhana, praktis, dan alami
15

 

 

 

BATA RINGAN (HEBEL) Kelebihan : 
 

a. Beban struktur lebih aman karena 
mempunyai ukuran yang ringan 
dibanding bata merah  

b. Aman dari rembesan air  

c. Lebih kuat menahan tekanan 
sehingga kemungkinan ambruk lebih 
kecil dari bata merah ketika ada 
gempa. 

Kekurangan : 

a. Tidak bisa menggunakan perekat 
semen biasa, harus menggunakan 
semen instant. 

b. Tidak semua tukang bangunan bisa 
memasang bata ringan, karena jika 
tidak ahli tembok akan terlihat kurang 
rapi. 

Tabel  61. Pelingkup berdasarkan Fungsi Bangunan 

 

Gambar  95. Batu Bata Ringan 

Sumber :Indobuilds, 2018  
 

 
 

 

Gambar  96. Bata Bata 

Sumber : Jasa Sipil, 2014 

 

 

http://jasasipil.com/
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16

Indobuilds, 2018. “Kelebihan dan Kekurangan Hebel”. http://indobuids.com/(akses 6 

Agustus 2018). 
17

Kaca tempered.2018. “Kaca Double Glazing”. http://kacatempered.com(akses 30 

Agustus 2013). 

 
18

Grcartikon, 2018. “Manfaat dan Kelebihan GRC”. http://igrcartikon.com/(akses 6 Agustus 

2018.  

c. Dibutuhkan waktu yang agak lama 
masa keringnya ketika terkena curah 
hujan yang tinggi.

16
 

KACA DOUBLE GLASS 
  

Kelebihan : 

a. Mengurangi biaya pendinginan 
ruangan/AC  

b. Faktor keamanan karena kaca double 
glazing sulit untuk pecah/sangat kuat.  

c. Menimbulkan kesan dinamis  

Kekurangan : 
Tidak bisa diperbaiki. Bila terjadi 
kerusakan pada frame ruang kedap 
ataupun kaca pecah, maka seluruh unit 
harus diganti total.

17
. 

 
 
 
 

DINDING 
PARTISI  

 
DINDING GRC  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemasangan Partisi GRC dengan 
ketebalan dari 6 mm, 8 mm dan 10 mm 
 
Kelebihan : 
a. GRC board lebih tahan lapuk, rayap 

serta jamur 
b. Mudah dalam pemasangan dan juga 

pemeliharaan sewaktu mengganti 
material apabila terjadi kerusakan 

c. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, 
lokasi kerja bisa lebih bersih 
dibandingkan pengerjaan dinding 
konvensional 

18
 . 

Gambar  98.Partisi GRC 

Sumber : Indobuilds, 2018 

 
 

 

Gambar  97. Kaca Double Glass 

Sumber :Kacatempered, 2018 

 

 

 

http://indobuids.com/
http://kacatempered.com/
http://igrcartikon.com/
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7.5.2. Pelingkup Bangunan Berdasarkan Aspek Tertentu 

 
JENIS URAIAN 

CLADDING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cladding adalah struktur eksterior 
pada bangunan yang dipasang 
pada dinding luar sebagai 

finishing..19
 

                                                             
19

Architetaria, 2018. “Macam Cladding”. http://jarchitectaria.com/(akses 6 Agustus 2018). 

PENUTUP 
LANTAI  

GRANIT DAN KERAMIK  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Granit memiliki pori-pori yang lebih rapat, 
sehingga memiliki kemungkinan yang 
lebih kecil untuk dimasuki air dan kotoran. 
Granit memiliki kesan dingin dan 
berkesan kokoh. 

Jenis lantai ini sangat lazim digunakan. 
Keramik punya fleksibilitas pakai tinggi 
dan dapat diaplikasikan pada hampir 
seluruh bagian ruang. 

PENUTUP 
ATAP  

PLAFOND, DAK BETON, 
ROOF GARDEN  

Plafon gypsum salah satu jenis plafon 
yang sudah banyak digunakan pula untuk 
penutup plafon. Ukuran untuk plafon 
adalah 122 cm x 244 cm.  

Dak dibuat dari beton bertulang yaitu 
campuran semen, pasir, kerikil dengan 
tulangan dari besi beton yang dirangkai 

Rooftop garden atau taman atap adalah 
ruang hijau buatan manusia di level 
paling atas (biasanya atap atau balkon) 
dari sebuah bangunan 

Gambar  99. Penutup Lantai 

Sumber :Lamudi, 2014 

 

 

 
 

Gambar  100. Cladding 

Sumber :Architectaria, 2013 
 

 

 

sumber :Analisa Penulis, 2018      

Tabel  62. Pelingkup berdasarkan Aspek Tertentu 

http://jarchitectaria.com/
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CURTAIN 
WALL  

Pemakaian Curtain Wall pada 
gedung dapat membuat gedung 
terhindar dari gangguan cuaca 
namun tetap dapat memancarkan 
cahaya matahari ke dalam gedung. 

 

 

 

7.6. Konsep Struktur dan Utilitas 

7.6.1. Studi Sistem Struktur 

Berdasarkan SNI 1726: 2012, struktur bangunan gedung terdiri dari : 

 Struktur atas adalah bagian dari struktur gedung yang berada di 

atas muka tanah.  

 Struktur bawah adalah bagian dari struktur bangunan gedung yang 

terletak di bawah muka tanah, yang dapat terdiri dari struktur besmen, 

dan/atau struktur fondasinya. 

Pemilihan struktur dengan sistem rangka kaku (rigid frame) dan core 

yaitu terdiri dari kolom dan balok yang saling mengikat, pada Pusat 

Pelatihan tim SAR merupakan bangunan low rise building dengan 

ketinggian maksimal 3 lantai20 

A. Struktur Atas (upper structure) 

Struktur atas terdiri atas kolom, pelat, balok, dinding geser, core, dan 

struktur atap bangunan.  

 

                                                             
20 RUTRK BWK 1 Kabupaten Kudus tahun 2010-2029  

Gambar  101. Curtain Wall 

Sumber :Lamudi, 2014 

 
sumber :Analisa Penulis, 2018      
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Upper-structure (Struktur Atas Bangunan) 

Kolom 

Kolom Baja Komposit 

 

 

 

Menurut SK SNI T-15-1991-03 kolom 
adalah komponen struktur bangunan 
yang tugas utamanya menyangga beban 
aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi 
yang tidak ditopang paling tidak tiga kali 
dimensi lateral. Struktur kolom terdiri dari 
besi dan beton,besi sebagai material 
tahan tarikan dan beton material tahan 
tekanan. 

Lantai 

Plat Lantai 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pelat Satu Arah Pelat satu arah (one 
way slab) adalah pelat yang didukung 
pada dua tepi yang berhadapan saja 
sehingga lendutan yang timbul hanya 
satu arah saja 

2. Pelat Dua Arah Pelat dua arah (two 
way slab) adalah pelat yang didukung 
sepanjang keempat sisinya dengan 
lendutan yang akan timbul pada dua arah 

 

 

Balok  

 

 

 

 

 

Balok berfungsi sebagai rangka penguat 
horizontal bangunan akan beban-beban. 
Balok juga memiliki beberapa jenis : 

a. Balok sederhana, balok yang 
bertumpu pada kolom ujung-ujungnya 

b. Balok Kantilever, balok yang 
diproyeksikan atau struktur kaku 
lainnya didukung dengan hanya satu 
ujung tetap. 

Balok Teritisan, balok sederhanya yang 
memanjang yang melewati kolom 
tumpuannya 

Dinding 

Core 

Gambar  104. Plat Lantai  

Sumber :Widjanarko, 2006 

 

 
 

Gambar  103. Kolom Baja Komposit 

Sumber :Widjanarko, 2006 

 

 

 

 

Tabel  63. Upper Structure 
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Core wall adalah jenis dinding geser yang 
terletak di pusat-pusat massa bangunan 
yang berfungsi sebagai pengaku 
bangunan gedung. Biasanya core wall 
diletakkan pada lubang Lift yang 
berfungsi sebagai dinding lift sekaligus.  
 
 
 
 
 
 
 

Atap 

Baja Ringan  

 

 

 

 

 

1. Ringan 

2. Memiliki kekuatan tarik yang tinggi 

3. Dapat memberikan bentuk struktur 

yang fleksibel 

4. Memiliki daya tahan terhadap gaya 

yang kuat 

5. Lebih tahan lama dibandingkan kayu 

karena anti rayap 

6. Tahan karat 

Baja Konvensional 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan :  
Waktu pengerjaan sangat cepat, biaya 
relatif lebih mahal, kekuatan lebih terjamin 
Kekurangan : 
Pembebanan yang cukup berat pada 
kolom dan pondasi  

 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

 

 

 

 

 

Gambar  107. Profil Baja Konvensional 

Sumber : Konstruksi Besi Baja, 2018 

 
 

 

Gambar  105. Core Wall 

Sumber :Jasa Sipil, 2016  

  

 

Gambar  106. Atapa Baja Ringan 

Sumber :Konstruksi Besi Baja, 2018 
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B. Struktur Bawah(lower structure) 

 

 

Lower-structure (Struktur Bawah Bangunan) 

Pondasi Footplat   

 

 

 

 

 

 

Pondasi footplat dapat menahan bangunana 2-3 
lantai dan kekuatan pondasi dapat diatur 
dengan memanipulasi kualitas beton dan 
tulangan sesuai dengan yang diinginkan. 

 

Pondasi Batu Kali  

 Pondasi batu kali sudah sangat sering 
dijumpai jadi untuk pembuatannya lebih 
mudah karena sesuai dengan kemampuan 
masyarakat sekitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

7.6.2. Studi Sistem Utilitas 

A. Jaringan Listrik 

Pada umumnya daya listrik dipasok dari Pembangkit Tenaga Listrik  

melalui jaringan kabel tegangan tinggi (>20.000 volt), tegangan 

menengah (1.00 – 20.00 volt), tegangan rendah (<1.00 volt) oleh 

transformator yang di tempatkan pada gardu – gardu listrik yang 

selanjutnya di pasok melalui trafo listrik pada setiap bangunan. 

 

Gambar  109. Pondasi Footplat 

Sumber :Hutami, 2013 

 

 

Gambar  108. Pondasi Batu Kali  

Sumber :Octavenna, 2010 

 

 
 

Tabel  64. Lower Structure 
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JENIS URAIAN 

PLN 

Instalasi listrik yang dikelola PLN disalurkan melalui jaringan 
listrik berdasarkan tegangan listrik yang disalurkan. 

GENERATOR/
GANSET 

 

Genset dapat di rancang mengganti daya listrik (cover) dari PLN 
sebesar: 100 %, 80%, 75%, 60%, 50%, dan seterusnya dari 
seluruh kebutuhan daya listrik. 
Persyaratan ruang Genset :  

 Pintu keluar/ masuk harus cukup lebar minimal 120 cm.  

 Semua pintu buka keluar + door closer 

 Minimal lebar sirkulasi : 75 cm.  

 Ventilasi udara harus dijamin ada aliran udara. 

 Harus ada lampu yang dinyalakan oleh battery/ accu ( 
dapat menyala minimal 30 menit). 

 Pondasi Genset harus terpisah dari pondasi pondasi 
bangunan

21
 

LIFT (SISTEM 
TRANPORTASI 

VERTIKAL)  

 Lift adalah alat transportasi barang dan orang secara vertikal  

 Minimum standar pelayanan 

 Sebuah lift untuk setiap 4 lantai dengan jarak maksimum 
45m ke Lobby Lift  

 Luas area dan kapasitas kotak lift diperkirakan berdasarkan 
0,2 m² per-orang 

Perhitungan kebutuhan tenaga listrik lift :  
 
P total = (daya x t x n2) x luasan  
= (0,05kwh x 24jam x 30 hari) x (3,55 x 3lt)  
= 383,4 kwh/bulan 
 
 
 
 

                                                             
21

Bahan Kuliah. 2009. “Perencanaan Sistem Elektrikal pada Bangunan”. Yogyakarta : UGM 

Tabel  65. Jaringan Listrik 

Diagram  14. Sistem Jaringan Listrik 

Sumber :Analisa Pribadi 2018  
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Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

B. Penyediaan Air Bersih 

 

 

 

 

 

 

Sumber air bersih pada bangunan dapat diperoleh dari beberapa sumber 

dan didistribusikan secara up feed dan down feed, yaitu : 

1. Sumber air PDAM :Sumber air ini dapat langsung ditampung pada 

tangki air bawah (Ground Water Tank) yang lalu dipompakan ke tangki air 

atas (roof tank).  

2. Sumber air Deep Wheel Sumber air bersih yang didapat dari deep well 

tidak kontinu seperti sumber air bersih dari PDAM.  

 

 

 

 

Diagram  15. Distribusi Air Bersih 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
 
 

 

 

Gambar  110. Transportasi Vertikal Lift 

Sumber :Wika Gedung, 2016 
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 Kebutuhan air per hari  

Total jumlah pelaku di Pusat Pelatihan tim SAR = 390 orang x 120 

L/org/hr = 43.800 L/hr dibagi ke dua tangki yaitu : 

Tangki atas = 40% x 43.800 L/m = 13.140 L/hr  

Tangki bawah = 60% x 43.800 L/m = 26.280 L/hr  

 Kebutuhan air untuk hydran  

V = Q X t  

V = volume air yang di butuhkan (l)  

Q = debit aliran untuk hydran (l/m)  

T = waktu pasokan air simpanan (m)  

Hydran halaman = pasokan air untuk hydran di halaman minimal 2400 

liter/ meter dengan waktu yang di butuhkan untuk mengalirkan yaitu 45 

menit . 

Diagram  16. Sistem Up Feed dan Down Feed 

Sumber : Juwana, 2005 
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V = 2400 l/m x 45m = 108.000 l/m  

Hydran gedung = pasokan air untuk hydran di gedung minimal 400 liter/ 

meter dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan yaitu 30 

menit.  

V = 400 l/m x 30m = 12.000 l/m 

 Pengelolaan Air Hujan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ukuran saluran pembuangan air hujan gedung dan setiap pipa cabang 

datarnya dengan kemiringan 4 %. Direncanakan pipa pembuangan air 

hujan dan cabang-cabang mendatarnya memiliki kemiringan 2 %. 

C. Pengolahan Air Kotor 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram  18. Pengolahan Air Kotor 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

 
 

 

 

 

Diagram  17. Pengolahan Air Hujan 

Sumber :Analisa Pribadi, 2018 
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Terdapat dua sistem pengaliran air kotor dalam bangunan antara lain : 

a.Sistem  gravitasi,  yaitu  air  kotor  dialirkan  dari  tempat  yang  tinggi  

ke  tempat  yang lebih   rendah   sesuai   dengan   sifat   alami   air   

terhadap   gaya   gravitasi. 

b.Sistem tekan, yaitu sistem pengaliran air kotor dengan cara 

dikumpulkan dalam bak penampungan terlebih dahulu kemudian 

dipompa keluar. 

D. Pengolahan Sampah 

Sistem pembuangan sampah menggunakan sistem penampungan 

yang disesuaikan dengan jenis sampah, yaitu sampah kering, sampah 

basah, dan sampah plastic. 

F. Pemadam Kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram  19. Skema Pemadam Kebakaran 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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Sistem pemadam kebakaran  atau sistem fire fighting disediakan di 

gedung sebagai preventif (pencegah) terjadinya kebakaran antara lain :  

1.Fire Fighting Sistem Sprinkler : 

a. Wet Riser System: Seluruh instalasi pipa sprinkler berisikan air 

bertekanan  dengan tekanan air selalu dijaga pada tekanan yang relatif 

tetap. 

b. Dry riser system : Seluruh instalasi pipa sprinkler tidak berisi air 

bertekanan, peralatan penyedia air akan mengalirkan air secara 

otomatis jika instalasi  fire alar memerintahkannya. 

2.Fire Fighting Sistem Hydran : 

a. Wet riser system:  Seluruh instalasi pipa hydran berisikan air 

bertekanan dengan tekanan yang selalu dijaga pada tekanan yang 

relatif tetap. 

b.  Dry Riser System: seluruh instalasi pipa hydran tidak berisikan air 

bertekanan, peralatan penyedia air akan secara otomatis jika katup 

selang kebakaran di buka. 

3.Fire Fighting fire Extinguisher 

Fire extinguisher atau lebih dikenal dengan nama APAR (Alat 

Pemadam Api Ringan) merupakan alat pemadam api yang 

pemakaiannya dilakukan secara manual  dan langsung diarahka  pada 

posisi dimana api berada. 

4.Fire Fighting Sistem Gas 

Sistem fire gas biasanya digunakan untuk ruangan tertentu, seperti: 

ruang Genset, ruang panel dan ruangan eletronik. 
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G. Pencahayaan Buatan 

 

JENIS URAIAN 

LED 

Kelebihan : 
a. Lebih awet dibandingkan lampu lainnya (30.000 jam). 
b. Memiliki efisiensi energi lebih baik, bahkan hingga 80%-

90%, sehingga menghemat biaya. 
c. Tidak mengeluarkan cahaya yang panas dan tidak 

mengandung UV. 
d. Memiliki dampak positif untuk lingkungan karena tidak 

mengandung senyawa berbahaya merkuri. 
Kekurangan : 
a. Harga lampu cukup mahal. 
b. Intensitas cahaya cukup kecil. 

LAMPU PIJAR 
 

Kelebihan : 
a. Harga relatif lebih murah, 

b. Mempunyai bentuk fisik lampu yang sederhana. 

Kekurangan : 
a. Efisiensi rendah dan mengeluarkan cahaya yang 

panas.  
b. Tidak awet jika dibandingkan jenis lampu lainnya 

(1.000 jam). 
c. Menyilaukan mata. 

Sumber :Raja Lampu, 2013 

 

 

Gambar  111. Sistem Pemadam Kebakaran Gedung 

Sumber :Indoreed, 2014 

 

Tabel  66. Alternatif Pencahayaan Buatan 
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H. Penghawaan Buatan 

 

JENIS URAIAN 

AC SPLIT Kelebihan : 

a. Pengendalian AC bisa secara 

langsung/direct cooling. 

b. Tidak memakan tempat pada plafond 

atau plat lantai. 

Kekurangan : 

a. Biaya pemasangan dan perawatan relatif 

lebih mahal untuk jangka panjang. 

b. Harus menyediakan space untuk 

outdoorunit 
22

. 

7.7. Konsep Teknologi 

A. Panel Surya 

Panel surya yang terdiri dari beberapa sel surya individual yang terbuat 

dari minimal 2 lapis bahan semi konduktor. Satu lapisan yang 

mengandung muatan positif dan yang lain muatan negatif. Bahan-

bahan ini adalah lapisan silikon, fosfor (yang menyediakan muatan 

negatif), dan boron (yang menyediakan muatan positif).23  

Manfaat pemakaian teknologi solar panel antara lain : 

1. Energi gratis : energi yang dihasilkan oleh solar panel dari cahaya 

matahari akan menghasilkan energy listrik gratis ke dalam bangunan. 

2. Produksi energi bersih : energy yang dihasilkan merupakan energy 

yang bersih bukan seperti energy yang dihasilkan oleh batu bara 

                                                             
22

Juwana, Jimmy. S, 2005. “Panduan Sistem Bangunan Tinggi”. Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

23 Kompasiana, 2014. “Cara Kerja Solar Panel”. ”.http://kompasiana.com/(akses 8 Agustus 2018). 

Tabel  67. Penghawaan Buatana AC Split 

 

http://kompasiana.com/
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3. Insentif pemerintah : sebagai bangunan pemerintahan, Pusat 

Pleatihan tim SAR membutuhkan teknologi yang dapat mendukung 

hemat energy salah satunya dalam penggunaaan energy listrik  

4. Sebagai sumber energy cadangan : pemakaian sular panel akan 

memberikan sumber energy listrik cadangan tidak hanya dari sumber 

PLN  

 

 

 

 

 

 

 

B. Teknologi Alat Simulasi  

 

JENIS 

SIMULATOR  
TEKNOLOGI  URAIAN 

KEBAKARAN  

LPG Flame Projector  

Alat penyembur api pada simulasi kebakaran 
dengan LPG Flame Projector, dipasang dengan 
modular 27,5 cm x 35 cm x 50 cm dengan 
semburan api maksimal 3 m. Aspek visual dengan 
lampu uplight warna oranye dan lantai simulasi 
dibuat berlubang sebagai kondisi antisipasi pada 
keadaan bencana sebenarnya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  113. Simulasi Kebakaran  

Sumber : Afif.A, 2014  

 

Gambar  112. Cara Kerja Solar Panel 

Sumber : Kompasiana, 2014 
.  

 

Tabel  68. Teknologi Simulator Bencana 
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VR fire safety 

education system 

Teknologi penentuan posisi laser menghindari 
kompleksitas teknologi pengolahan citra dalam 
keadaan bencana kebakaran  

 

 

 

 

 

 

GEMPA BUMI  

Crankshaft  

Penggunaan penggerak crankshaft pada simulasi 
gempa bumi yang dapat bergerak naik turun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BANJIR  

Pompa Sentrifugal  

Air digerakkan dengan pompa secara bertahap 
sesuai dengan kebutuhan pelatihan banjir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar  116. VR System  

Sumber : Jamie F, 2017 

 

 

Gambar  114. Crankshaft 

Sumber : Afif.A, 2014  

 

 

 

Gambar  115. Pompa Sentrifugal  

Sumber : Ilma Ainur, 2010  

 

 

 

sumber : Analisa Penulis, 2018      
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7.8. Perhitungan EDGE (Green Building)  

Perhitungan indikator green building pada perancangan Pusat Pelatihan 

tim SAR sudah memenuhi syarat berdasarkan EDGE Building. Penilaian 

berdasarkan energy, pemakaian air, dan material harus memiliki efisiensi 

energi minimal 20 %. Setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi, 

diperoleh data bahwa Pusat Pelatihan tim SAR memiliki nilai 56, 44% 

untuk energi, 31,30 % untuk air, dan 34,45 % untuk pemakaian material 

bahan bangunan. Maka bangunan dianggap lolos dalam memenuhi faktor 

green building  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  117. Perhtiungan EDGE Building  

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018  

 

 


