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BAB VII 

KONSEP PERANCANGAN 

 

7.1 Pola Hubungan Ruang 

1. Pola Hubungan Fasilitas Penunjang  

Berikut hubungan ruang publik yang dapat diakses oleh penghuni 

kompleks bangunan, rebutuang-ruang tersebut diantaranya : 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 7. 1 Hubungan Ruang Publik 

Sumber analisa pribadi,2018 

7. Pola Hubungan Ruang Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 7. 2 Hubungan Ruang Pengelola 

Sumber analisa pribadi,2018 
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8. Pola Hubungan Ruang Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 7. 3 Hubungan Ruang Utama 

Sumber analisa pribadi,2018 

 

7.2 Studi Material dan Struktur 

 

Gambar 3. 31 Studi Material 

Sumber  analisa pribadi,2018  

Dinding Bata Ringan 

 

Gambar 7. 1 Bata Ringan 

Sumber indonetwork.com 

 

Kelebihan : 

- Tidak memerlukan siar yang 

banyak untuk perekat 

- Bentuk presisi dalam jumlah 

yang banyak 

- Lebih hemat 

- Ringan sehingga memperkecil 

beban struktur  

Kekurangan : 

- Memerlukan perkat khusus 

- Membutuhkan pemotong bata 

- Pemasang harus 

berpengalaman 
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Dinding Roster 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 2 Dinding Roster 

Sumber rooang.com 

Kelebihan : 

- Aliran udara lebih lancar 

- Bermotif menarik 

- Cahaya matahari dapat masuk 

Kekurangan : 

- Kurang dalam privasi 

- Tidak bisa menerima beban 

- Pemasangan harus dengan 

hati-hati 

Dinding Kayu 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 3 Dinding Kayu 

Sumber wordpress.com 

Kelebihan : 

- Memberikan kesan alami 

- Mudah untuk di finishing 

- Mudah dikombinasikan 

Kekurangan : 

- Harga lebih mahal 

- Mudah terbakar 

- Sulit didapat 

Dinding Kaca 

Gambar 7. 4 Dinding Kaca 

Sumber Interior.me 

 

Kelebihan : 

- Dapat memberikan kesan luas 

- Cahaya dapat masuk 

- Mudah dalam perawatan 

Kekurangan : 

- Pemasangan lebih rumit 

- Harus menggunakan kualitas 

kaca yang bagus 

- Membutuhkan aksesoris lain, 

seperti tirai 
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Penutup Lantai Keramik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 5 Penutup Lantai Keramik 

Sumber Indotrading.com 

 

Kelebihan : 

- Tahan lama 

- Terdapat berbagai varian 

- Terdapat variasi harga 

Kekurangan : 

- Mudah pecah 

 

Penutup Lantai Karpet 

Gambar 7. 6 Penutup Lantai Karpet 

Sumber boutiquedutapissier.fr 

 

Kelebihan : 

- Dapat sebagai peredam suara 

- Harga relatif murah 

- Pilihan motif dan warna 

banyak 

Kekurangan : 

- Mudah disisipi kotoran dan 

jamur 

- Warna dapat pudar 

Penutup Lantai Parket 

Gambar 7. 7 Penutup Lantai Parket 

Sumber isibangunan.com 

 

 

 

 

Kelebihan : 

- Motif dan warna banyak 

- Mudah ddalam perawatan 

Kekurangan : 

- Rentan terhadap rayap 

- Memerlukan 

perawatanberkala  
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Grass Block 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 8 Grass Block 

Sumber indonetwork.co.id 

 

Kelebihan : 

- Daya resap air baik 

- Tahan terhadap perubahan 

cuaca 

- Mudah dalam perawatan  

Kekurangan : 

- Terdapat resiko pecah 

 

 

 

 

Plafon Akustik 

Gambar 7. 9 Plafond Akustik 

Sumber 

galvalummadiunponorogo.blogspot.com 

 

Kelebihan : 

- Pemasangan cepat 

- Cenderung lebih ringan 

- Perawatan mudah 

Kekurangan : 

- Harga relative lebih mahal 

 

Plafon Kayu 

  

 

 

 

 

 

Gambar 7. 10 Plafond Kayu 

Sumber galleryparquet.com 

Kelebihan : 

- Terkesan alami 

- Mudah dalam perawatan 

Kekurangan : 

- Sulit bahan bakunya 

- Harga lebih mahal 
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Plafon PVC 

 

Gambar 7. 11 Plafon PVC 

Sumber shundadesign.com 

Kelebihan : 

- Tahan lama 

- Anti rayap 

- Lebih ringan  

Kekurangan : 

- Rawan rembes air 

- Biaya pasang relative mahal 

Panel GRC (Glassfibre Reinforced Concrete) 

 

Gambar 7. 12 Panel GRC 

Sumber indiamart.com 

 

Kelebihan : 

- Ramah lingkungan 

- Tahan api 

- Dapat dibentuk sesuai 

pesanan 

Kekurangan : 

- Pemasangan memerlukan 

tenaga ahli 

Atap Skylight 

Gambar 7. 13 Atap Skylight 

Sumber rajakaca.com 

 

Kelebihan : 

- Sebagai penerangan siang 

hari 

- Sebagai penghias interior 

Kekurangan : 

- Perawatan sulit 

- Pemasangan oleh ahli 
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Penutup Atap Bitumen 

Gambar 7. 14 Penutup Atap Bitumen 

Sumber bangunrumah.name 

Kelebihan : 

- Ringan, 10.5kg /m2 

- Bisa mengikuti berbagai macam  

bentuk dengan kemiringan 22,5 

- Mudah dan praktis 

pemasangannya 

- Tahan api dan terpaan angin. 

- Dilindungi lapisan anti jamur dan 

anti  pudar. 

 

Kekurangan : 

- Harga relatif mahal 

 

Gambar 3. 32 Studi Struktur  

Sumber  analisa pribadi,2018  

Sub-Structure ( Struktur Bawah Bangunan) 

Bor Pile /Strauss Pile 

 

Gambar 7. 15 Pondasi Bore Pile 

Sumber Solusi Beton 

Alasan : 

Menurut naras umber pada tapak, tapak 

dahulu merupakan area persawahan yang 

kemudian diolah menjadi permukiman 

warga setempat. Pemasangan pondasi 

tersebut juga tidak banyak menimbulkan 

suara-suara yang menggangu warge sekitar 

tapak.   

Kelebihan : 

- Pemasangan tidak menimbulkan gangguan suara 

- Dapat tersambung langsung dengan kolom 

- Diameter dapat disesuaikan  

Kekurangan :  

- Pengerjaan dipengaruhi oleh cuaca 
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whole-structure 

Rigid Frame 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 16 Rigid Frame 

Sumber Myframe.co 

Alasan :  

Dengan menggunakan system rigrid 

frame, lebih mudah dalam penataan 

ruang, karena dalam projek juga 

memerlukan konsep ruang yang terbuka, 

jarak antar kolom juga dapat disesuaikan 

dengan dimensi ruang yang dibutuhkan.  

Kelebihan : 

- mudah dikerjakan oleh pekerja bangunan dan sudah banyak pekerja bangunan 

yang dapat mengerjakan  

- Kualitas kolom dapat diatur sesuai dengan keinginan sesuai dengan kualitas 

material yang digunakan.  

- Lebih ekonomis dari biaya pembuatan serta perawatan  

- Dapat disesuaikan dengan bentuk ruangan yang akan diciptakan 

Kekurangan : 

- Memerlukan tenaga khusus seperti teknik sipil dalam menganalisis dimensi dan 

kekuatan  

- Memiliki gaya lateral yang tinggi pada hight rise building sehingga memerlukan 

bracing/belting 

Dinding Masif 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 17 Dinding Masif 

Sumber google pic 

 

Alasan :  

Sebagai pelingkup alat transportasi 

vertikal, karena lebih kokoh dan stabil.  

 

 Kelebihan : 



125 
 

- Dinding lebih kokoh dan stabil  

- Suhu didalam ruangan juga akan lebih stabil 

Kekurangan : 

- Bukaan terbatas sehingga cahaya yang masuk hanya terbatas 

- Harga cenderung lebih mahal  

Upper Structure (Struktur Atas Bangunan) 

Flat Slab 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 18 Flat Slab 

Sumber The Constructor.com 

Kelebihan : 

- Fleksibel terhadap tata letak ruang  

- Waktu pengerjaan lebih cepat 

- Dapat mengefesiensikan tinggi bangunan 

- Lebih ekonomis 

Kekurangan : 

- Tegangan geser yang tinggi 

- Bagian konstruksi tipis 

Raise Floor 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 19 Raise Floor 

Sumber eastraficanflooring.co.ke 

Alasan : 

Penggunaan raise floor dibutuhkan 

terutama pada panggung, karena 

memerlukan ruang dibawah panggung 

sebagai instalasi peralatan.  

 

  

  

 

Kelebihan : 
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- System utilitas lebih rapi karena dapat ditata dibawah lantai 

Kekurangan : 

- lebih mahal 

- membutuhkan ketinggoian ruang yang lebih 

Atap Space Frame 

Gambar 7. 20 Space Frame 

Sumber IndiaMART 

Alasan : 

Penggunaan space frame karena mudah 

untuk dibentuk sesuai desain, dan 

fleksible. 

 

Kelebihan : 

- Rangka dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan 

- dapat digunakan untuk ruangan dengan bentang yang lebar 

Kekurangan : 

- memerlukan tenaga ahli 

- dalam segi biaya cenderung mahal 

 

7.3 Pengkondisian Ruangan 

7.3.1 Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan pada hakekatnya dapat dibedakan dalam dua aspek 

prinsip yaitu yang berkaitan dengan aspek penglihatan, nyaman dan tidaknya 

berbahaya, sedangkan aspek lainya yaitu dari segi suasana dan dekorasi. 

(Pamudji 1999 : 216). Pencahayaan dibagi menjadi dua : 

1. Sumber cahaya alami (Natural lighting) 

Cahaya yang sumber dan asalnya berasal dari sinar matahari, dan 

pencahayaan ini dapat dimasukan kedalam bangunan melalui bukaan seperti pintu 

dan jendela. Pencahayaan alami digunakan misalnya pada kantin dan office.  
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Cahaya matahari pada jendela dari arah depan dan  belakang bangunan 

menurut matahari terbit merupakan cara terbaik  untuk mendapatkan asupan 

pencahayaan yang baik untuk kesehatan penggunannya. Hal ini juga berpengaruh 

dengan penghawaan pada bangunan tersebut. 

2. Pencahayaan Buatan (Artificial lighting) 

Pencahayaan buatan yang dibuat oleh mausia. Cahaya buatan ini memiliki 

beberapa fungsi, yaitu : 

a. Sebagai sumber penerangan 

b. Sebagai aksen, yang dapat memberikan keindahan ruang 

Pencahayaan buatan pada projek didapat melalui lampu disetiap 

ruanganya, namun pada ruangan tertentu cahaya dari lampu hanya digunakan 

sebagai sumber cahaya sampingan, karena lebih mengandalkan pencahayaan 

alami bila kondisi cuaca sesuai.  

 

Gambar 3. 33 Pencahayaan Buatan 

Sumber Analisa Pribadi,2018 

Lampu LED 

 

Kelebihan : 

- Efesiensi energi 

- Lampu lebih tahan lama 

- Cahaya tidak terasa panas 

- Lebih ramah lingkungan 

Kekurangan : 

- Harga lebih mahal 

- Cahaya kalah saat terik 

- Bila satu titik mati, kinerja 

lampu berkuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 21 Lampu LED 

Sumber idhargabangunan.com 

 

 

 

 

 

Lampu Halogen dan Lampu Freshnel Halogen 
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Kelebihan : 

- Sebagai lampu sorot di teater 

- dapat menghasilkan warna 

sorot lampu yang bauk 

Kekurangan : 

- membutuhkan listik yang 

besar 

- menghasilkan panas  

 

 

Gambar 7. 22 Lampu Halogen dan Lampu 

Freshnel Halogen 

Sumber WordPress.com 

Linear-Lampu TL Fluorescent & non-Linear Fluorescent 

 

Kelebihan : 

- Lampu lebih awet, di claim 

mencapai 20.000 jam 

- Bentuk, merk dan jenis banyak 

macamnya 

- Temperature lampu rendah 

Kekurangan : 

- Memerlukan waktu penyalaan 

lebih lama daripada lampu 

pijar 

 

Gambar 7. 23 Linear-Lampu TL Fluorescent 

& non-Linear Fluorescent 

Sumber 

sharinghobyelektronika.blogspot.com 

 

 

Lampu Taman Energi Surya 

 

Kelebihan : 

- Energi tidak pernah habis 

- Hemat energi listrik 

- Hemat biaya 

- Tanpa bahan bakar 

Kekurangan : 

- Membutuhkan unit yang lebih 

banyak karena tidak seterang 

lampu dengan listrik 

 

 

 

Gambar 7. 24 Lampu Taman Tenaga Surya 

Sumber Furniturrumah.com 
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7.3.2 Penghawaan  

Penghawaan memang hanyalah unsur pendukung dalam sebuah desain 

namun penghawaan merupakan hal terpenting bagi manusia, karena manusia 

hidup yang paling utama adalah bernafas. Oleh karena  itu, sistem penghawaan 

pada sebuah perancangan harus benar-benar diperhatikan agar udara/hawa yang 

dibutuhkan dapat mencukupi kebutuhan sesuai aktivitas yang dilakukan.  

Penghawaan terbagi menjadi dua, yaitu penghawaan alami dan 

penghawaan buatan. Penghawaan alami dapat memanfaatkan sistem cross 

ventilation, yaitu dengan memasukan udara dari alam melalui buka-bukaan yang 

dibuat pada bangunan. 

 

Gambar 3. 34 TAlat Penghawaan Buatan 

Sumber Analisa Pribadi,2018 

 

AC Split 

 

Kelebihan : 

- Bentuk dan ikuran lebih kecil, 

sehingga lebih ringkas 

Kekurangan : 

- Membutuhkan space di luar 

ruangan untuk meletakan 

kondensor  

 

 

Gambar 7. 25 AC Split 

Sumber WordPress.com 
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AC Cassette 

Kelebihan : 

- Terdapat sensor sehingga dapat 

menyesuaikan dengan kebutuhan 

pengguna 

Kekurangan : 

- dalam pemasangan memerlukan 

tenaga ahli 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 26 AC Cassette 

Sumber Indotrading 

Eks House Fan 

Kelebihan : 

- sebagai alat penukar udara yang 

cepat agar pergerakan pergantian 

udara terjadi 

Kekurangan : 

- mudah dan cepat kotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 27 Eks House Fan 

Sumber Indotrading 

7.4 Utilitas 

7.4.1 Air Bersih dan Kotor 

Di Kabupaten Pati tidak terdapat PDAM, sehingga kebutuhan air melalui 

sumur artesis sebagai sumber air. Dengan demikian pada projek juga akan 

menggunakan sumur artesis sebagai sumber air bersih. 

 

 

 

 

Bagan 7. 4 Jaringan Air Bersih 

Sumber Analisa pribadi,2018 

Pompa Sumur Artesis Roof Tank 

Titik Pendistribusian air 
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Menurut Permrn Kesehatan RI No. 986/menkes/Per/XI/1992 mengenai 

standar kebutuhan air bersih per orang untuk bangunan pertunjukan sebanyak 10 

liter/kursi, sedangkan untuk kantor jumlah kebutuhan air per orang sebanyak 50 

liter/orang tiap harinya. Dengan demikian perhitingan jumlah air pada bangunan 

projek sebagai berikut :  

Gambar 3. 35 Kebutuhan Air Satuan dalam liter 

Sumber Analisa pribadi,2018 

Fungsi Standart Jumlah Total 

Teater Indoor 10 500 5000 

Teater Outdoor 10 100 1000 

Kantor Pengelola 50 70 3500 

Kantin 70 100 7000 

R.Latihan Indoor 10 35 350 

R. Latihan Outdoor 10 20 200 

Mushola 5 10 50 

Jumlah Total 17100 

 

7. Sistem Air Kotor 

 

 

 

 

 

Bagan 7. 5 Air Kotor 

Sumber Analisa pribadi,2018 

 

 

 

 

Air Kotor 

Cuci 

Kloset Bio tank Resapan 

Saluran 

Tertutup 

Saluran 

Kota 
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7.4.2 Sistem Telekomunikasi, Listrik dan Sampah 

8.  

 

 

 

 

 

Bagan 7. 6 Jaringan Fiber Optik 

Sumber Analisa pribadi,2018 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 7. 7 Jaringan Listrik 

Sumber Analisa pribadi,2018 

 

Sumber listrik yang utama berasal dari PLN, sedangkan untuk cadangan energi 

listrik menggunakan alat genset dengan bahan bakar minyak.  
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Gambar 7. 28 Alur Pengelolaan Sampah 

Sumber WordPress.com 

 

Gambar 3. 36 Sistem Keamanan 

Sumber Analisa pribadi,2018 

CCTV (Closed Circuit Television) 

Fungsi : 

 Merupakan system keamanan virtual 

yang dapat merekam setiap kejadian 

disekitar kamera, namun kamera ini tidak 

dapat merekam suara dan tetap memiliki 

blank-spot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 29 CCTV 

Sumber cctvkits.com 

Smoke Detector 
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Fungsi : 

Merupakan alat untuk mendeteksi asap 

didalam ruangan, smoke detector ini 

memiliki jangkauan 150m² dengan 

ketinggian plafond 4 meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 30 Smoke Detector 

Sumber jensby.me 

Fire Alarm 

Fungsi :  

Sebagai penanda bila terdapat kebakaran, 

alaram ini tersambung dengan panel 

control utama, alaram ini tersambung dari 

titik ke titik yang disebut dengan zone, 

sehingga bila ada kebakaran titik sumber 

ampi dapat diketui 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 31 Fire Alarm 

Sumber bromindo.com 

Fire Extinguisher 

Fungsi :  

Merupakan alat pemadam api portable 

yang dapat memadamkan sumber api atau 

kebakarang ringan 

Gambar 7. 32 Fire Extinguisher 

Sumber fire.georgetown.org 
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Hydrant 

Fungsi : 

Hydrant merupakan alat pemadam 

kebakarang yangberupa sumber air, yang 

dilengkapi dengan hydrant box yang berisi 

selang hydrant dengan Panjang ±30 

meter. Kemudian terdapat pula hydrant 

pole yang digunakan oleh petugas 

pemadam kebakaran sebagai sumber air.  

 

 

Gambar 7. 33 Hydrant 

Sumber firehydrant.com 

Fire Sprinkle 

Fungsi : 

Merupakan alat yang akan mengeluarkan 

air secara otomatis, bila telah mendekati 

suhu tertentu.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 34 Fire Sprinkle 

Sumber indiamart.com 

Rambu Jalur Evakuasi 

Fungsi : 

Sebagai petunjuk arah menuju jalur 

evakuasi pada saat situasi genting, rambu 

yang digunakan adalah berbahan yang 

dapat menyala dalam gelap.   

Gambar 7. 35 Rambu Jalur Evakuasi 

Sumber ehlvest.com 

 

7.4.3 Transportasi Vertikal 

Karena bangunan lebih dari satu lantai, maka memerlukan alat transportasi 

vertikal untuk mempermudah pergerakan dari pelaku kegiatan.  
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1. Tangga 

Tangga merupakan alat transportasi vertikal pertama yang akan digunakan 

pada bangunan. Karena projek merupakan bangunan publik, maka tangga harus 

bias diakses secara bersama.  

 

Gambar 7. 36 Tangga yang Dapat Digunakan Bersama dan Pijakan Tangga 

Sumber Data Arsitek Jilid 1, 1996 

Pegangan rambat harus mudah dipegang, dengan ketinggian 65-80 cm 

dari lantai, bebas dari elemen kosntruksi yang menggangu, memiliki ujung bulat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 37 Detail Standart Ukuran 

Sumber International Code Council,2009 
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2. Ramp 

Ramp digunakan untuk membantu para penyandang disabelitas untuk 

berpindah ke lantai diatasnya, dengan demikian ramp memiliki beberapa 

ketentuan, Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7°, 

perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran ramp (curb 

ramps/landing) Sedangkan kemiringan suatu ramp yang ada di luar bangunan 

maksimum 6°, . Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 

120 cm dengan tepi pengaman. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 38 Bentuk Ramp 

Sumber Modul Bangunan Aksesibel ITB,2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 39 Pengaman pada Ramp 

Sumber Modul Bangunan Aksesibel ITB,2016 
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3. Lift Barang 

Pada projek lift barang dibutuhkan sebagai alat transportasi barang yang 

banyak atau pun berat. Pertimbangannya, pada saat aka nada pementasan akan 

memerluka property yang berubah-ubah sesuai cerita dan latar yang akan 

digunakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 40 Dimensi Lift 

Sumber International Code Council,2009 

7.5 Pemanfaatan Teknologi 

Pada projek menggunakan beberapa kemajuan teknologi dalam 

bangunan, dalam bentuk ekterior maupun interior bangunan.  Beberapa kemajuan 

teknologi yang digunakan pada projek yaitu :  

1. Green Roof 

Dengan adanya green roof juga berpengaruh dengan kenyamanan termal 

suatu ruangan dibawahnya, yaitu dapat menurunkan suhu ruangan yang ada 

dibawahnya, selain sebagai penambah RTH dengan green roof juga dapat 

menjadi salah satu langkah hemat energi.  
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Penerapan green roof ini tidak pada seluruh area atap bangunan, namun 

pada spot-spot tertentu, sebagai penambah estetika.  

 

Gambar 7. 41 Green Roof 

Sumber rudydewanto.com 

 

2. Constructed Wetlands 

Constructed wetlands merupakan salah satu langkah pengolahan grey 

water secara alami dan ekologis, dengan teknik yang sederhana, lebih hemat 

ruangan karena teknologi ini dapat ditempatkan didalam atau pun diluar ruangan.  

Kerja dari teknologi ini adalah menurunkan kadar polutan dalam air melalui 

tanaman, sehingga polutan yang ada di air akan disaring oleh tanaman, maka dari 

itu teknologi ini juga dapat dikatakan sebagai pengolahan air dengan cara biologis.  

Gambar 7. 42 Sistem Kerja Constructed Wetlands 

Sumber marno.lecture.ub.ac.id 
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Dalam pemilihan tanaman juga disesuaikan dengan peletakan constructed 

wetlands. Bila diletakan pada area yang sering terkena panas matahari, maka 

tanaman yang digunakan harus tahan dengan sengatan matahari. Kelebihan 

dengan menggunakan teknologi ini : 

- Tidak memerlukan bahan bakar 

- Lebih ekologis 

- Memiliki fungsi lain sebagai penambah estetika 

- Fleksibel dapat dibuat didalam atau luar ruangan 

- Model dan bentuk kolam dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan 

3. Panggung Revolve 

Mesin ini memiliki fungsi mirip dengan lift panggung, hanya saja lebih 

terdapat estetika gerak saat pemakaian mesin ini dalam pertunjukan. Prinsip kerja 

didapat dikombinasikan dengan lift. Teknik berputar biasanya dapat juga 

digunakan untuk peralihan adegan eksterior meupun interior.  

4. Teknologi Energi Surya Fotovoltaik 

Salah satu cara penyediaan energi listrik alternative yang siap untuk 

diterapkan secara masal pada saat ini adalah menggunakan suatu system 

teknologi yang diperkenalkan sebagai Sistem Energi Surya Fotovoltaik (SESF) 

atau secara umum dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik 

(PLTS Fotovoltaik). Selain itu SESF merupakan suatu teknologi yang bersih dan 

tidak mencemari lingkungan.  

 

 

 


