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BAB VII 

KONSEP PERANCANGAN  

PUSAT PERBELANJAAN DAN WISATA AIR DI WADUK SAGULING 

 

7.1 Konsep Ruang dan Tata Ruang 

7.1.1 Konsep Ruang 

Konsep ruang didasarkan dari petikan-petikan dari Peter 

Zumthor dalam bukunya Atmospheres Architectural Environment. 

Kompleks bangunan multifungsi komersial pusat perbelanjaan dan 

wisata air ini mempunyai beberapa fungsi yang berbeda seperti 

fungsi perbelanjaan,fungsi rekreasi,fungsi kegiatan kuliner.Maka 

konsep ruang dibedakan berdasarkan fungsi ruangnya masing-

masing: 

a. Pusat Perbelanjaan (Fungsi Perbelanjaan) 

1. Tension Between interior and Exterior 

Konsep Tension Between interior and Exterior, 

merupakan konsep media untuk menyatukan antara ruang 

luar dan ruang dalam untuk menyatukan dengan alam sekitar 

yang memberikan kesan berbeda kepada pengunjung. 

Karena sesuai dengan tema yang diangkat,keselarasan 

dilakukan dalam rangka menjaga harmonisasi bangunan baru 

dengan lingungan yang sudah ada. 

Sarana untuk memberikan komunikasi dengan ruang 

luar adalah dengan memberikan ruang peralihan antara 

bangunan di darat dan di air yang dapat diakses langsung 
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seperti ruang terbuka dengan penerapan jalur pedestrian 

didalamnya namun tetap ada korelasi antara keduanya. 

Penyatuan ini difungsikan untuk membangkitakan suasana 

keterkaitan antara bangunan dan lingkungan waduk.Karakter 

ini yang dapat membangkitkan suasana,imajinasi,sensasi 

berbeda serta ketertarikan bagi pengunjung. 

2. Material Compatibility 

Material Compatibility merupakan konsep pemilihan 

material yang digunakan pada ruang,memiliki arti dan tujuan 

untuk memberikan kesan kapada pengunjung serta 

lingkungan.Penggunaan material yang bernuansa alami 

sangatlah penting untuk memunculkan karakteristik dari 

arsitektur organik yang menjadi pendekatan untuk 

memecahkan permasalahan desain,sehingga material yang 

digunakan adalah material yang bersifat ekologis yang ramah 

terhadap lingkungannya.Penerapan material ekologis 

diterapkan pada konsep bangunan floating tenant traditional 

shop,menggunakan konstruksi bamboo dengan sambungan 

plat baja.Bamboo sendiri erat kaitanya dengan arsitektur 

sunda,material bamboo menjadi sarana untuk mengangkat 

lokalitas daerah.  

b. Wisata Air (Fasilitas Rekreasi) 

Wisata air terdiri dari berwisata menggunakan perahu kano 

dan berwisata menggunakan perahu mini boat pada tenant-
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tenant traditional shop.kosep traditional shop menggunakan 

konsep floating,dimana ruang mengambang di atas air.Orientasi 

bangunan yang berinteraksi dengan wilayah perairan lokasi 

projek,yaitu Waduk Saguling. menjadikan satu kesatuan yang 

selaras dengan lingkungan. 

c. Food Court,Restaurant dan Café (Fasilitas Kegiatan Kuliner) 

Area food court,Restaurant dan café menggunakan konsep 

floating,dimana ruang mengambang di atas air.Orientasi 

bangunan yang berinteraksi dengan wilayah perairan lokasi 

projek,yaitu Waduk Saguling.Konsep floating memungkinkan 

kemenerusan secara visual dan spasial antara ruang di darat dan 

di perairan yang menjadikan satu kesatuan yang selaras dengan 

lingkungan. 

 Untuk area food court memiliki sifat  privasi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan restaurants dan café untuk itu pelingkup 

yang ada pada foodcourt lebih terekspose seluruhnya untuk 

memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami.Untuk 

restaurant dan café lebih bersifat privat karena itu membutuhkan 

pelingkup bangunan yang difungsikan sebagai pembeda 

area.Pelingkup bangunan yang digunakan besifat transparan 

seperti frame kaca yang difungsikan untuk memaksimalkan view 

yang ada di sekitar. 
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7.1.2 Konsep Tata Ruang 

       Untuk menyelesaikan permasalahan desain mengenai 

penataan ruang dalam dan ruang luar di dalam tapak yang dapat 

menjadi satu kesatuan sebagai sarana menyatukan bangunan 

dengan lingkungan alam sekitar konsep tata ruang sesuai dengan 

permasalahan,tema yang dipilih adalah keselarasan (harmoni). 

Harmonisasi ruang luar dan ruang dalam diwujudkan malalui 

penataan secara linier dengan membangun sebuah area komunal 

space yang menjadi titik temu atau meeting bagi para pengunjung 

yang nantinya difungsikan sebagai area interaksi sosial dan 

berkumpul.Area komunal space merupakan area yang bebas dari 

kendaraan,area yang memang dikhususkan bagi pengunjung. 

Dengan adanya area komunal space ini akan membuat ruang dalam 

dan ruang luar saling terintegrasi dengan lingkungan Waduk 

Saguling.  

7.2 Konsep Sirkulasi 

Menurut Ching (2007) dalam buku bentuk,ruang,dan tatanan 

hal -hal yang menjadi komponen-komponen prinsip suatu sistem 

sirkulasi bangunan sebagai elemen-elemen positif yang 

mempengaruhi pandangan kita terhadap bentuk dan ruang 

bangunan diantaranya :  

(1) Pencapaian (pandangan dari jauh),(2) Pintu masuk (dari luar ke 

dalam),(3) Konfigurasi jalurnya (sekuen ruang),(4) Hubungan-
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hubungan jalur-ruang (ujung,titik,dan pengakhiran jalur),(5) Bentuk 

ruang sirkulasi. 

Konsep sirkulasi yang diterapkan pada bangunan menggunakan 

pencapaian spiral dengan alternatiif-alternatif pencapaian menuju 

pintu masuk.Sirkulasi merupakan ruang atau area sebagai jalur 

jalannya pengunjung dan pengguna lainnya,yang diharapkan 

mempunyai jarak yang sesuai dengan jarak standart.Sirkulasi pada 

ruang dalam mengacu pada setiap unit tenant-tenant yang 

menghadap ke sirkulasi utama,sehingga tiap unit tenantnya akan 

menjadi strategis dan memiliki nilai komersil yang sama.sistem 

sirkulasi ruang dalam juga akan didukung transportasi vertikal 

berupa escalator ramp,elevator,dan tangga publik.Pola sirkulasi 

yang digunakan adalah pola linier fungsi dan kegunaanya untuk 

ruang dalam sebagai penarik minat pengunjung yang datang. 

Penataan tenant yang baik dapat saling mendukung terjadinya aliran 

pengunjung yang merata di sepanjang sirkulasi ruang dalam untuk 

menghindari dari situasi crowded.Untuk ruang luar akan terintegrasi 

dengan ruang dalam dan area floating yang secara langsung dapat 

diakses sehingga sirkulasi yang diciptakan dapat menjadi satu 

kesatuan. 

7.3 Konsep Keruangan 

Untuk keruangan yang ingin dicapai adalah ruang yang 

nyaman bagi pengunjung sehingga menimbulkan pengaruh positif 

terhadap psikologis.Suasana keruangan dapat dibangun dengan 
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pemilihan warna dominan dalam projek Pusat Perbelanjaan Dan 

Wisata Air,Pemilihan dapat diambil dari warna-warna dominan yang 

ada disekitar lokasi dibangunnya projek tersebut seperti hijau dari 

unsur pepohonan,biru muda,putih dari unsur aliran air Waduk 

Saguling. 

Selain pemilihan warna pemilihan material juga diperhatikan, 

Penggunaan material yang bernuansa alami sangatlah penting untuk 

memunculkan karakteristik dari arsitektur organik,akan tetapi 

material yang digunakan juga harus bersifat ekologis,sehingga dapat 

mengefisienkan penggunaan energi karena termasuk dalam salah 

satu karakter arsitektur organik (Be inspired by nature and be 

sustainable,healthy,conserving and diverse).Salah satu cara yang 

dilakukan dengan menggunakan material potensi lokal daerah 

padalarang. 

7.4 Konsep Bentuk  

 Bentuk bangunan pusat perbelanjaan dan wisata air 

nantinya akan menggambarkan keselarasan dengan alam.Dengan 

harapan akan menciptakan citra bangunan yang bersinergi dan 

berintegritas dengan lingkungan dan Waduk Saguling.Penerapan 

konsep bentuk bangunan dari projek Pusat Perbelanjaan dan Wisata 

Air berdasarkan pendekatan arsitektur organik yang memiliki 

beberapa karakteristik. 

 Konsep bentuk dari pusat perbelanjaan dan wisata air ini 

mengambil inspirasi dari alam sekitar lokasi dimana bangunan ini 
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berdiri,yaitu di tepi Waduk Saguling. Seperti pendekatan terhadap 

aliran air yang memiliki bentuk dinamis sehingga bangunan memiliki 

ritme yang dinamis tidak kaku atau monoton.Hal ini juga termasuk 

dalam salah satu rujukan kajian teori dalam pemecahan bentuk 

desain bangunan yaitu penggunaan pendekatan karakteristik dari 

arsitektur organik (Celebrate the spirit of youth,play,and surprise). 

implementasi bentuk dinamis tersebut akan menimbulkan kesan 

menyatu dengan alam.Kemudian berdasarkan karakteristik Exist in 

the continuous present dan Follow the flows and be flexible and 

adaptable bangunan yang diranancang memiliki bentuk yang harus 

kekinian dan mampu mengikuti beradaptasi dengan perkembangan 

yang ada.Berdasarkan karakteristik Grow out of the site,and be 

unique bangunan yang dirancang memiliki cirikhas atau unik yang 

menjadi pusat perhatian bagi pengunjung. 

7.5 Konsep Pelingkup 

7.5.1 Konsep Pelingkup Bangunan 

Pelingkup bangunan meliputi dinding,lantai,dan atap.Analisa 

pelingkup bangunan dilakukan untuk mendapatkan  jenis pelingkup 

bangunan yang sesuai dan efektif dalam penerapan kedalam 

bangunan yang direncanakan dengan cara menganalisa kelebihan 

dan kekurangan masing-masing pelingkup bangunan yang 

memungkinkan untuk diterapkan.Bahan material yang digunakan 

lebih terhadap material yang sifatnya ekologis. 
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a. Dinding 

1. Bata Ringan 

Susunan bata ringan digunakan sebagai pengisi 

penutup dinding bersifat permanen dan tertutup.Pada 

bangunan pusat perbelanjaan dan wisata air digunakan pada 

ruang-ruang yang membutuhkan privasi.Bata ringan memiliki 

kelebihan dari ukurannya yang lebih besar dari bata merah 

sehingga mempercepat waktu pengerjaan penutup dinding. 

Kekurangan dari bata ringan adalah dari segi harga yang 

relative lebih mahal dari pada bata merah. 

2. Bata Merah Ekspose 

Bata merah expose digunakan sebagai material fasad 

guna menunjang tampilan yang kekinian dan selaras dengan 

lingkungan serta dapat menjadi daya tarik tersendiri.Bisa juga 

sebagai pengisi dinding,dimana dinding tersebut difungsikan 

sebagai dinding bernafas.Kelebihan bata merah ekspose 

adalah dari segi estetika dimana dapat meningkatkan nilai 

estetis pada eksterior serta lebih kokoh dari pada bata merah 

biasa.Kelemahan dari segi pengerjaan yang cukup lama 

karena berbeda cara pemsangan dengan bata merah pada 

umumnya 

3. Curtain Wall 

Curtain wall digunakan sebagai dinding pengisi non 

structural sebagai upaya pencahayaan alami pada bangunan, 
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bersifat permanen yang bisa memaksimalkan view baik 

kedalam maupun keluar ruang.Curtain Wall pada bangunan 

pusat perbelanjaan dan wisata air digunakan pada ruang-

ruang yang membutuhkan pandangan kedalam maupun 

keluar ruang atau transparansi,dominan pada ruang-ruang 

yang memiliki sifat publik seperti pada tenant-tenant, 

restaurant, café yang disediakan pusat perbelanjaan dan 

wisata air.Kelebihan dari penggunaan curtain wall adalah 

tahan terhadap api,dapat memasukkan cahaya kedalam 

bangunan serta sebagai konsep pendukung bangunan, 

curtain wall memiliki kekurangan dari segi maintenance 

membutuhkan pemeliharaan secara khusus. 

b. Penutup Lantai  

Penutup Lantai pada interior bangunan utama menggunakan 

bahan penutup granit dan parket karena memiliki motif pola 

bentuk yang beragam serta terlihat mewah yang dapat menjadi 

daya tarik bagi pengunjung.untuk intrior ruang-ruang pengelola 

menggunkan granit tile dengan beragam motif,untuk area service 

menggunakan penutup lantai kramik. 

Penutup lantai pada area eksterior menggunkan penutup 

yang memiliki tekstur lebih kasar dari penutup lantai interior.Hal 

ini dikarenakan untuk beradaptasi dengan iklim Indonesia yang 

tropis dengan curah hujan tinggi pada musim penghujan,material 

lantai yang kasar memberikan efek tidak licin sehingga tidak 
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membahayakan pengunjung saat hujan ataupun setelah hujan 

pada ruang terbuka.penggunaan material seperti kramik khusus 

outdoor,paving blok,grass block. 

c. Plafond 

Penutup plafond dalam bangunan merupakan konstruksi 

bangunan yang berfungsi sebagai langit-langit bangunan dan 

mencegah cuaca panas atau dingin tidak langsung masuk 

kedalam ruangan setelah melewati atap.material yang digunakan 

pada pusat perbelanjaan dan wisata air ini menggunakan bahan 

dari gypsum GRC, gypsum board material bahan kayu,material 

bahan metal. 

bahan gysum GRC (Glassfiber Rainforced Cement Board) 

,bahan penutup langit-langit yang terbuat dari campuuran semen 

dan serat dengan ukuran 60x120 cm dengan ketebalan 

4mm.Jenis plafond ini dipasang dengan menggunakan rangka 

kayu 4/6,5/7 atau hollow 4/4 cm.Kelebihan dari bahan ini kuat, 

tahan bocor,mudah dibentuk,dan memiliki daya tahan lama,tidak 

memiliki maintenance secara khusus. 

Bahan penutup plafond menggunakan material kayu 

difungsikan untuk membangun suasana hangat dan menyatu 

dengan alam.Material ini akan selalu menjadi daya tarik bagi 

pengunjung dimanapun penerapannya,bahan material ini 

memiliki maintenance secara khusus.Bahan penutup plafond 

dengan menggunakan material metal memberikan kesan 
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elegan.Bahan material ini dapat diiterapkan menggunakan 

rangka bahan hollow 4/4 cm.material dengan bahan metal ini 

mudah dibentuk. 

d. Atap 

Didasarkan karakteristik bangunan arsitektur ekologis yang 

inovatif dan mampu mengikuti perkembangan yang ada namun 

tetap selaras dengan alam dan lingkungannya,maka konsturksi 

atap dipilih dengan bahan yang mudah untuk dibentuk maka 

dipilih konsturksi atap menggunakan bahan pipa besi hitam.Pipa 

besi hitam merupakan salah satu alternatif sebagai struktur atap 

yang mudah untuk ditekuk menyesuaikan bentuk sehingga lebih 

fleksibel penggunaanya.Bahan penutup atap menggunkan 

material yang dapat selaras dengan lingkungan,karena itu bahan 

penutup atap menggunakan bahan material menggunakan ijuk 

dan GRC.Material Ijuk merupakan bahan penutup yang 

merupakan salah satu kearifan lokal karena sudah digunakan 

sejak dari dulu oleh nenek moyang sebagai penutup rumah 

tradisional.Bahan bangunan ini dapat menambah nilai estetis 

pada bangunan.Bahan material penutup GRC memiliki kelebihan 

dari segi bentuk yang dapat disesuakan dengan desain.  

7.5 Konsep Struktur dan Utilitas 

7.5.1 Konsep Sistem Struktur 

Konsep struktur disesuaikan dengan pemecahan masalah 

desain mengenai merancang bentuk bangunan pusat perbelanjaan 



127 
 

dan wisata air yang dapat bersinergi dengan lingkungan alam sekitar 

dengan memasukan unsur ekologi sebagai upaya untuk 

mempertahankan kondisi alam pada sekitar waduk saguling 

Konsep sistem struktur dilakukan untuk mendapatkan struktur 

yang sesuai dan efektif dalam penerapan bangunan yang 

direncanakan dengan cara menganalisa kelebihan dan kekurangan 

masing-masing struktur yang memungkinkan untuk diterapkan. 

a. Sub Struktur (struktur bagian bawah) 

Sub struktur adalah struktur pendukung bagian bawah 

bangunan yang menahan beban bagian atasnya.Pada umumnya 

sistem ini memberikan gaya reaksi terhadap aksi yang 

ditimbulkan dari struktur bagian atas. 

b. Upper struktur (struktur bagian atas) 

Struktur bagian atas menjadi bagian utama yang membentuk 

fisik bangunan,bekerja menopang struktur atap dan menyalurkan 

beban menuju struktur pendukung bagian bawah. 

Sistem struktur pada bangunan dianalisa berdasarkan kriteria 

sebagai bahan pertimbangan.Berikut kriteria struktur bangunan 

yang akan digunakan pada bangunan projek : 

a. Sistem bangunan yang diperuntukkan bagi bangunan 

bertingkat. 

b. Sistem struktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan 

dan dampak yang ditimbulkan setelah penerapannya. 

c. Mempertimbangkan aspek ketahanan dan kelanjutan. 
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d. Memberikan kekuatan pada bencana alam (gempa bumi). 

a. Sub Structure (struktur bagian bawah) 

Pemilihan sub structure didasarkan dengan ketinggian 

bangunan pusat perbelanjaan dan wisata air yang memiliki 

ketinggian hingga 3 lantai,maka pondasi yang dipilih untuk 

bangunan yang ada di darat adalah Pondasi bore pile.Pondasi 

bore pile adalah pondasi yang digunakan untuk bangunan 

bertingkat lebih dari 2 lantai,dengan cara pemasangan menggali 

tanah berbentuk lingkaran hingga kedalaman tanah keras dan 

kemudian diisi dengan beton bertulang.Memiliki kelebihan 

kestabilan struktur,pemasangan tidak menimbulkan getaran. 

Pemilihan sub structure untuk bangunan floating atau 

mengapung menggunakan jenis Pondasi Ark’a modular.Pondasi 

Ark’a modular adalah jenis pondasi yang digunakan untuk 

bangunan yang berada di atas air/mengapung.Bahan utama 

menggunakan drum plastik ,beton ,dan baja ringan.Jenis pondasi 

ini memiliki kelebihan kestabilan stuktur yang kuat diatas 

air,pemasangan tidak menimbulkan getaran dan bahan mudah 

dicari. 

b. Upper Structure (struktur bagian atas) 

Struktur bagian atas dipilih berdasarkan bangunan pusat 

perbelanjaan dan wisata air yang memiliki ketinggian 3 lantai 

maka struktur bagian tengah yang dipilih menggunakan flat slab. 

Flat slab meenggunakan sistem struktur dengan rangka kolom 
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dan plat beton yang rata tidak menggunkan balok induk dan balok 

anak,sistem struktur ini memiliki pengertian sebagai balok yang 

diplatkan.Sistem struktur ini memiliki kelebihan secara kekuatan 

dan kestabilan,semua bidang pada sistem struktur yang dapat 

menyalurkan beban ke bawah ,serta merupakan sistem  strukrur 

yang dapat diekspose.Sedangkan untuk bangunan floating 

menggunakan sistem stuktur bamboo dengan sambungan plat 

baja. 

7.5.2 Konsep Utilitas Bangunan 

Konsep struktur disesuaikan dengan pemecahan masalah desain 

mengenai penataan ruang dalam dan ruang luar di dalam tapak pada 

bangunan pusat perbelanjaan dan wisata air yang dapat menjadi 

satu kesatuan sebagai sarana menyatukan bangunan dengan 

lingkungan alam sekitar. 

a. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan pada bangunan pusat perbelanjaan dan 

wisata air ini menggunakan sistem penghawaan alami dan 

buatan.sistem penghawaan alami didasarkan pada orientasi 

bangunan terhadap bukaan-bukaan.Sistem penghawaan buatan 

digunakan pada ruang-ruang yang memang tidak disa 

dimaksimalkan menggunakan penghawaan alami,ruang-ruang 

tersebut antara lain: ruang pengelola,tenant besar,tenant 

sedang,tenant kecil,atrium. 
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a.1  Penghawaan Alami 

a.1.1 Orientasi Bukaan 
 

Mengatur arah bukaan berorientasi terhadap arah datangnya 

angin atau udara, agar mampu memasukan udara melalui 

bukaan untuk penghawaan di dalam ruang dalam. 

a.1.2  Bukaan Jendela ,roster, bouvenly 
 

Menggunakan sistem dan teknologi berupa objek yang 

mengatur seberapa besar bukaan yang diperlukan dengan 

bahan jadi yang sudah tersedia dipasaran yaitu jendela, roster, 

bouvenly. Ruang yang berpotensi menggunakan sistem ini 

yaitu pada area pengelola dan service. 

a.2  Pengahawaan Buatan 

a.2.1  AC Split 

Penghawaan buatan single unit yang digunakan pada ruangan 

yang berukuran tidak terlalu lebar.Penggunaan jenis AC split 

yang relevan diterapkan pada ruangan pusat perbelanjaan. 

a.2.2  AC Sentral 

 Sistem penghawaan alami yang menggunakan satu pusat 

untuk dapat menyalurkan udara ke ruang-ruang yang 

membutuhkan udara bersih.Penerapan AC sentral berada 

pada ruang-ruang pengelola.Relevansi yang tinggi terhadap 

bangunan yang direncanakan karena memiliki banyak ruang. 

AC Sentral memiliki beberapa bagian untuk membentuk 

komopisisinya antara lain : 
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1. Chiller 

Mesin yang digunakan sebagai penghasil udara dingin yang 

distribusikan ke semua ruangan. 

2. AHU (Air Handling Unit) 

Mesin yang menerima udara dingin dari chiller untuk 

didistribusikan ke ruangan. 

3. Ducting 

Cerobong yang menjadi alat untuk udara dingin sampai ke 

ruangan. 

4. Cooling Tower 

Mesin yang digunakan sebagai alat mendinginkan air panas 

yang keluar dari chiller. Proses pendinginan menggunakan 

udara alami. Pada umunya sistem ini diletakkan pada area 

terbuka atau di atap untuk mendapatkan udara yang lebih 

maksimal. 

Bagan 7. 1  Penghawaan Buatan 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

5. Exhaust Fan 

Sistem penghawaan buatan yang fungsinya menyedot 

udara dari dalam ruangan ke luar. Pada umunya digunakan 

pada ruang yang menghasilkan bau dan asap seperti dapur, 

pantry, kamar mandi. 
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b. Sistem Pencahayaan Alami 

b.1  Pencahayaan Alami 

b.1.1  Curtain Wall 

Menggunakan kaca tebal untuk bahan penutup dinding yang 

bertujuan untuk dapat memasukkan cahaya alami kedalam 

bangunan. Cutain wall diterapkan pada bagian tenant-tenant 

yang langsung berhubungan dengan ruang luar. 

b.1.2  Bukaan 

Mengatur arah bukaan yang berorientasi pada bahaya 

matahari sehingga cahaya matahari dapat masuk kedalam 

bangunan. Jendela dan dindin kaca (curtain wall) adalah 

sistem yang relevan untuk diterapkan pada bangunan agar 

cahaya dapat masuk kedalam.Dalam pusat perbelanjaan dan 

wisata air ini penerapan pada ruang-ruang yang langsung 

bersinggungan dengan ruang luar 

b.2  Pencahayaan Buatan 

b.2.1 Penerangan Umum 

Penerangan dalam bangunan yang menyinari ruangan secara 

general atau menyeluruh. Sistem pencahayaan ini sering 

diterapkan pada bangunan sebagai pencahayaan buatan 

utama. Berikut adalah jenis lampu yang relevan untuk 

diterapkan sesuai dengan peruntukkanya pada pusat 

perbelanjaan dan wisata air. 
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b.2.2 Penerangan Setempat 

Sistem penerangan buatan dalam bangunan perbelanjaan dan 

wisata air yang memfokuskan pada satu titik area saja. Sebagai 

penerangan tambahan untuk menyinari objek dalam ruang 

yang dikhususkan. Jenis lampu yang relevan dengan sistem ini 

adalah lampu Halogen,lampu sorot LED,lampu Downlight. 

Penerangan buatan yang pada umunya berapa di atas 

(plafond) dan difokuskan pada satu titik tertentu dalam 

ruangan. Penerapannya lampu dipasang menjorok kedalam 

plafond. 

7.5.3 Konsep Sistem Elektrikal 

a. Trafo 

Bagian 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 kemudian disalurkan 

ke sistem elektrikal yang lain. 

b. Main Panel 
 

Alat yang digunakan sebagai penerima tegangan utama yang 

kemudian didistribusikan menuju sistem elektrikal yang lain. 

Pada umunya main panel ditempatkan pada ruang khusus yang 

mudah dijangkau. 

c. Sub Panel 

Alat yang digunakan sebagai penerima tegangan dari main panel 
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,sub panel hanya menerima tegangan yang sudah terbagi, 

didistribusikan menuju ruangan.Pada umumnya sub panel 

berada pada tiap lantai bangunan. 

d. Genset 
 

Alat yang digunakan sebagai penyimpan daya listrik yang 

digunakan pada kondisi darurat. Letak genset berada pada 

persimpangan jalur dari trafo dan main panel diletakan pada 

ruang ME. 

Bagan 7. 2  Sistem Elektrikal 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

7.5.4 Konsep Sistem Air bersih 

a. Up Feet System 
 

Sistem penyaluran air bersih pada bangunan yang 

mengandalkan pompa sebagai alat yang mendistribusikan air 

keseluruh bangunan. Sistem kerja up feet system yaitu air dari 

PAM masuk pada groundtank kemudian didistribusikan menuju 

bagian bangunan yang memerlukan air bersih dengan kekuatan 

pompa. 

Bagan 7. 3  Sistem Up Feet System 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
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b. Down Feet System 

Sistem penyaluran air bersih dengan menyimpannya pada tangki 

di bagian atas bangunan (roof top). Cara kerja sistem ini yaitu air 

PAM masuk kedalam tangki tanam bagian bawah kemudian 

dipompa menuju tangki bagian atas (roof top) sebagai tempat 

penyimpanan dan perhentian, kemudian air didistribusikan ke 

bawah menuju tiap ruang yang membutuhkan air bersih 

menggunakan gravitasi. Pada beberapa kasus dalam 

menurunkan air dari atas dibantu dengen pompa bertenaga 

rendah. 

Bagan 7. 4  Sistem Down Feet System 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

7.5.5 Konsep Pemanfaatan Air Hujan 

 

Bagan 7. 5  Sistem Pemanfaatan Air Hujan Dengan Bak Terbuka 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

Peruntukan Pemanfaatan Air Hujan 

Air hujan yang telah dipanen ditampung dalam tangki khusus yang 

kemudian air digunakan kembali. Sesuai dengan kadar 

kebersihannya,air hujan hanya dapat digunakan sebagai penunjang 

kegiatan servis non konsumsi, antara lain untuk menyiram tanaman, 

membersihkan area kamar mandi,keperluan MCK, memadamkan 

kebakaran. 
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7.5.6 Konsep Sistem Keamanan 

Konsep sistem keamanan digunakan untuk antisipasi dari tindak 

kriminal pada.Konsep sistem keamanan yang digunakan pada 

bangunan pusat perbelanjaan dan wisata air ini dibedakan menjadi 

dua yaitu sistem pengamanan aktif dan sistem pengamanan 

pasif.Sistem pengamanan aktif diantanya menggunakan jasa 

security dan penggunaan metal detector.Untuk sistem pengaman 

secara pasif menggunakan CCTV,mempergunakan kamera dengan  

ditempatkan pada sudut-sudut tertentu pada bangunan. Gambar 

yang diterima oleh kamera dapat dilihat dari ruang khusus.,relevan 

digunakan pada bangunan yang mempunyai tingkat kesibukan yang 

tinggi seperti area tenant-tenant. 

7.5.7 Konsep Sistem Kebakaran 

Konsep sistem kebakaran pada bangunan pusat perbelanjaan dan 

wisata air perletakannya pada area terbuka,area publik yang mudah 

dilihat dan dijangakau.Sistem kebakaran yang diterapkan pada 

pusat perbelanjaan dan wisata air antara lain: 

a. Sistem Sprinkler 
 

Sistem pemadaman api secara otomatis,sistem dimulai dari 

smoke detector lalu alat dengan otomastis mengeluarkan air 

yang menyebar ke segala arah 360 derajat horisontal. 

b. Sistem Hydrant 
 

Sistem pemadaman api hydrant dibedakan menjadi dua cara 

yaitu manual dan secara otomais, sistem manual dengan cara 
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mengarahkan langsung alat pemadam kebakaran ke arah api, 

sedangkan sistem otomatis, alat setelah mendapat rangsangan 

dari asap yang ditimbulkan mengeluarkan air. 

c. Sistem APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 
 

Sistem pemadaman api dengan cara manual,cara kerjanya 

mengarahkan langsung pada titik api.Pada umunya sistem apar 

diletakkan pada bagian ruang yang privat. 

d. Sistem Gas 
 

Sistem gas termasuk bagian dari sistem pemadaman api kering, 

dengan cara manual yang diarahkan pada titik api secara 

langsung, pemadaman api menggunakan gas di terapkan pada 

ruang-ruang yang memilki barang-barang elektronik atau 

dokumen-dokumen penting. 

e. Tangga darurat 

Penanganan darurat pada keadaan genting memberikan sebuah 

jalur khusus untuk berlindung sekaligus dapat keluar dari gedung. 

Tangga darurat memiliki ruang dan jalurnya sendiri.Pada 

umumnya diletakkan pada bagian bangunan yang mudah 

dijangkau dan berada di setiap lantai pada bangunan. Jalur 

terhubung langsung pada akses keluar gedung. 

7.5.8 Konsep Transportasi Bangunan 

Konsep transportasi yang diterapkan pada bangunan pusat 

perbelanjaan dan wisata air menggunakan jenis sistem transportasi  

vertikal sebaagai akses penunjang untuk menuju lantai atas. 
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Penempatan transportasi vertikal diletakkan pada ruang publik yang 

mudah dilihat dan mudah untuk diakses.Berikut merupakan konsep 

yang diterapkan penggunaan transportasi vertical pada bangunan: 

a. Elevator Publik 

Lift yang digunakan sebagai alat transportasi secara verikal 

pengunjung atau diletakan pada area publik dan sifatnya tidak 

privat. 

b. Elevator Barang 

Lift yang berfungsi khusus untuk mengangkut barang- barang 

operasional bangunan dan hanya digunakan oleh pengelola. 

Pada umumnya diletakkan pada bagian yang privat. 

c. Ramp Escalator 

Sistem transportasi vertikal pada bangunan yang menggunakan 

ramp berjalan secara otomatis. Pada umumnya digunakan untuk 

melayani pengguna difabel dan lansia. Kecepatan gerak rata-rata 

0,6-1,33m/s dengan kemiringan 15 derajat. 

d. Tangga 

Sistem transportasi vertikal berupa trap (optrade dan atrade) yang 

menghubungkan lantai satu dengan lantai yang lain secara 

konvesional. 

7.6 Konsep Pemanfaatan Teknologi Bangunan 

7.6.1 Konsep Pemanfaatan Teknologi Bangunan 

Penerapan teknologi difungsikan sebagai daya tarik secara estetika 

dan pemanfaatan energi yang nantinya bisa menunjang kinerja 
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bangunan.Berikut konsep pemanfaatan teknologi yang diterapkan 

pada bangunan pusat perbelanjaan dan wisata air: 

a. LED Wall Decoration 

Layar LED yang digunakan sebagai lapisan dinding luar. 

Teknologi ini pada dasarnya digunakan pada bagian eksterior 

bangunan untuk menambah kesan mewah sekaligus inovatif. 

 

Gambar 7. 1 LED wall Decoration 
Sumber : Google.com 

b. Peralatan MCK 

1. Urinoir Otomatis 

Alat yang digunakan untuk menapung limbah cair dengan 

otomatis dapat mengeluarkan air bersih untuk menyiram 

dengan menggunakan sensor gerak manusia. 

2. Wastafel Otomatis 

Merupakan salah satu upaya untuk penghematan air bersih 

karena menggunakan sensor dan air yang dikeluarkan sudah 

diatur debitnya sehingga penggunaan tidak berlebihan. 

c. Sistem Transportasi Bangunan Otomatis 

Sistem transportasi yang diterapkan didalam bangunan vertikal 

menggunakan mesin yang bekerja otomatis seperti : elevator dan 

ramp escalator. 
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d. Teknologi Pave Gen Path 

Pave Gen Path bekerja dengan memanfaatkan berat tubuh 

manusia,pada saat kaki menginjak Pave Gen Path maka 

tekanandari berat akan menyebabkan generator induksi 

elektromagnetik beralih secara vertikal,yang kemudian akan 

menghasilkan gerakan rotasi yang menghasilkan listrik hingga 7 

watt di setiap pijakan kaki. 

 

Gambar 7. 2 Pave Gen Path 
Sumber : Google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


