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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

 
7.1. Konsep Bentuk 

Konsep yang menjadi penekanan dalam wujud bentuk bangunan yaitu 

dengan menerapkan ciri khas dari Arsitektur Neo Modern Plastism. Ciri khasnya 

yaitu : pergerakan yang dinamis, aktif-variatif, kontras, kuat, dan menarik, dengan 

tidak menghilangkan karakter fungsi bangunan wisata edukasi profesi untuk 

anak. Ciri khas tersebut akan dikolaborasikan dengan  unsur “atraktif” meliputi 

unsur-unsur yaitu: bentuk, komposisi, proporsi, warna, tekstur, dan elemen 

pelingkup bangunan yang dekoratif.  

Berikut adalah karakteristik unsur Atraktif, yaitu :  

Karakteristik 

Atraktif 

Keterangan 

Kontras Sesuatu dikatakan atraktif apabila sesuatu tersebut 

kontras terhadap lingkungannya. Kekontrasan tersebut 

menjadikannya menonjol sehingga mampu menarik 

perhatian sekelilingnya.  

Dinamis Dinamis berarti tidak statis, tidak membosankan, mengalir 

secara berkelanjutan. Dinamis berarti tidak monoton dan 

menghasilkan sesuatu seperti variasi bentuk, komposisi 

warna, sehingga mampu menarik perhatian. 

Mengejutkan Sesuatu yang mengejutkan mampu menggugah emosi 

dan memainkan psikologi seseorang. Adanya kejutan 

bagaikan sebuah misteri yang akan menimbulkan rasa 

penasaran seseorang. Dengan demikian sesuatu yang 

mengejutkan mampu menjadi salah satu trik untuk 

menarik perhatian. 

Tabel 7. 1 Karakteristik unsur Atraktif 
Sumber : Jurnal Sains Dan Seni Pomits Vol. 3, No.2, (2014) 

 

 



98 

 

Adapun kemungkinan bentuk bangunan yang akan ditampilkan pada 

wisata edukasi profesi untuk anak di Semarang sebagai berikut :  

Karakter 
Elemen 

Arsitektural 
Kemungkinan Penerapan Desain 

Atraktif 
(Kontras) 

Bentuk & 
Komposisi 

 
1. Dasar bentuk bangunan ialah mengikuti bentuk alur 

pada tapak 

 

 
Gambar 7. 1 Konsep kemungkinan bentuk&komposisi 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 
2. Terjadi penambahan dan pengurangan pada bentuk 

dasar, agar bentuk memiliki komposisi yang variatif. 
 

Atarktif 
(Dinamis) 

Proporsi 

 
Gambar 7. 2 Konsep Kemungkinan Proporsi 
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Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

3. Menciptakan bangunan yang memiliki variasi tinggi-
rendah bangunan, sehingga menciptakan skala pandang 
yang berbeda. Terlihat dari massa berwarna merah, 
hijau, dan orange memiliki proporsi ketinggian berbeda 
di beberapa bagiannya.  

Atraktif 
(Kuat, 

kontras) 

Warma, 
tekstur, dan 

elemen 
pelingkup yang 

dekoratif  

 
1. Menggunakan warna netral sebagai warna dasar pada 

bangunan (putih, abu, dan coklat) dan memadukan 
dengan warna-warna hangat dan pastel yang 
memberikan kesan ceria sehingga dapat menjadi ciri 
khas bahwa anak-anak identik dengan keceriaan dan 
kesenangan walaupun berada di sarana edukasi. 

 
Gambar 7. 3 Konsep elemen pelingkup 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 
2. Menggunakan variasi bentuk tekstur, serta penerapan 

garis vertical sebagai penanda ketegasan dan 
keformalan.  

 

Imajinatif  Aksen 

 
Gambar 7. 4 Konsep aksen 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

 



100 

 

Menerapkan symbol profesi pada bangunan untuk 
memperjelas imajinasi masyarakat pada saat melihat 
bangunan tersebut.   

Tabel 7. 2 Kemungkinan penerapan desain pada konsep bentuk 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

 

 

7.2. Konsep Ruang dan Tata Ruang 

Untuk menciptakan tata ruang pada sarana wisata yang memiliki kualitas, 

maka akan diterapkan pendekatan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 

Bantley (1985). Berikut adalah pendekatan untuk mencapai kualitas tata ruang 

dan strategi pendekatan yang ingin dicapai: 

Pendekatan Strategi Pencapaian 

Permeability: alternatif akses menuju ke 

suatu tempat.  

Memberikan alternatif akses kepada 

pengunjung. Misalnya, pengunjung yang 

sudah sering bermain ke wisata edukasi 

profesi untuk mengakses langsung 

menuju area bermain selain harus 

melewati zona galeri display, bagi 

pengunjung yang belum pernah 

berkunjung ke wisata edukasi profesi 

tersebut.  

Variety: jenis kegiatan, bentuk dan jenis 

ruang di dalam bangunan.  

Memrogramkan berbagai kegiatan pada 

bangunan seperti kegiatan utama, 

penunjang, pengelolaan dan pelayanan. 

Dimana jenis/zonasi dari kegiatan 

tersebut akan memiliki ruang dan bentuk 

yang beda pula disesuaikan dengan 

fungsi dan kapasitas ruangnya.  

Legibility: kejelasan tempat dan alternatif 

pilihan yang ditawarkan.  

Memberikan site maps untuk pengunjung 

guna memudahkan aksesibilitas menuju 

ruang yang ditujunya. 

Robustness: ruang yang dapat mewadahi 

berbagai jenis kegiatan 

Merancang ruang yang dapat menjadi 

multifungsi kegiatan seperti auditorium 

dan ampitheater. 

Visual appropriateness: penanda 

langsung/tak langsung yang dapat 

memperjelas fungsi ruang.  

Terdapat sign system penanda nama 

ruang dan menciptakan suasana ruang 
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 yang mencirikan karakteristik fungsi 

ruang tersebut.  

Richness: pengalaman sensori indera 

manusia. 

Menciptakan suasana ruang yang 

memberikan daya ingat visual kepada 

pengguna. 

Personalisation: kemampuan manusia 

memberikan ciri suatu tempat.  

 

Merancang sebuah bangunan yang 

nantinya akan memberikan efek 

memoritas kepada pengguna.  

Tabel 7. 3 Pendekatan Konsep Tata Ruang 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

 

Konsep organisasi ruang pada bangunan akan ditata sesuai dengan 

keterkaitan hubungan dan fungsi antar kelompok aktivitas yang berlangsung. 

Dengan menerapkan konsep organisasi Radial.  

 
Gambar 7. 5 Pola Organisasi Radial 

Sumber : https://dokumen.tips/documents/teori-arsitektur-2.html 
 

Ciri-ciri organisasi ruang radial adalah :  

a) Kombinasi dari organisasi ruang terpusat dan linear 

b) Lengan dari radial dapat berbeda satu sama lain tergantung pada kebutuhan 

dan fungsi ruang 

c) Organisasi ruang secara radial mengarah ke luar 

Penerapan pada konsep tata ruang pada wisata edukasi profesi untuk anak 

di semarang ini menggunakan pola radial variasi pola baling-baling.  

https://dokumen.tips/documents/teori-arsitektur-2.html
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Gambar 7. 6 Pola Organisasi Radial 

Sumber : https://dokumen.tips/documents/teori-arsitektur-2.html 

 

Karena pola ini memiliki lengan-lengan radial yang berbeda berdasarkan 

fungsi ruangnya dan menghasilkan suatu pola dinamis yang secara visual 

mengarah kepada gerak berputar yang mengeliling ruang pusatnya. Pada Wisata 

Edukasi Profesi untuk Anak ini membutuhkan zonasi-zonasi yang berbeda 

berdasarkan jenis permainan yang ada dengan jumlah permainan yang 

bevariasi, sehingga konsep radial dengan pola baling-baling cocok apabila 

diterapkan kedalam desain wisata edukasi profesi untuk anak di Semarang.  

 

7.3. Konsep Keruangan  

Perancangan suasana ruang dalam pada wisata edukasi profesi untuk 

anak di Semarang ini menggunakan konsep atraktif dan imajinatif. Ruang-ruang 

atraktif yang dimaksudkan ialah ruang yang dapat menarik perhatian anak, 

menarik minat anak untuk mencoba menjelajahi ruang tersebut. Sedangkan 

ruang imajinatif yang dimaksud ialah saat anak melakukan permainan praktik 

profesi di sebuah ruangan, mereka akan berimajinasi dan merasakan suasana 

apabila anak-anak menjadi seorang ahli profesi tersebut. aspek atraktif dan 

imajinatif yang akan diterapkan pada ruang di wisata edukasi profesi untuk anak 

di Semarang adalah sebagai berikut :  

 

 

https://dokumen.tips/documents/teori-arsitektur-2.html
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Konsep Kemungkinan Penerapan Desain 

Atraktif  

(dapat 

menarik minat 

seseorang) 

Ruang Display Galeri Keprofesian 

 

 
 
 

 
Gambar 7. 7 Ruang Galeri Display 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 
 

Ruang-ruang sebelum menuju ke zonasi area bermain 

keprofesian harus memberikan stimulasi untuk anak, 

memberikan rasa ketertarikan dan rasa ingin mengerti kepada 

anak agar mereka mau mencoba berbagai macam 

keprofesian yang sesuai impiannya maupun yang tidak sesuai 

impiannya. Caranya adalah menghadirkan dengan suasana 

yang bersih, nyaman, dan ceria sehingga anak merasa bahwa 

permainan yang akan mereka mainkan nantinya akan terasa 

menyenangkan, dengan pembawaan ruang-ruang yang 

dilewatinya terasa ceria dan menyenangkan.  
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Imajinatif  

(penggambar

an suatu 

kegiatan 

keprofesian 

berdasarkan 

realita, 

sehingga 

dapat 

menimbulkan 

ilustrasi) 

Ruang Bermain Praktik Profesi (Penyiar Radio) 

 

Gambar 7. 8 Ruang Praktik Profesi (Penyiar Radio) 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

 

Berbeda dengan ruang galeri display, koridor, dan ruang-

ruang penunjang lainnya. Khusus untuk ruang bermain praktik 

profesi harus menghadirkan ruang sesuai aslinya namun 

tetap ceria. Dimana ruang tersebut nantinya akan membawa 

dampak perasaan dan imajinasi terhadap anak bahwa sebuah 

profesi harus dikerjakan secara serius. Kesan ceria pada 

ruang ini membuat anak akan semakin antusias mengikuti 

kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalamnya.  

Tabel 7. 4 Kemungkinan penerapan konsep keruangan 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

 

7.4. Konsep Struktur 

Sistem struktur pada bangunan akan mempengaruhi terbentuknya bagunan 

dan penampilan bangunan tersebut. Ada beberapa persyaratan pokok struktur 

antara lain :  

a. Fungsional, agar sesuai dengan fungsinya yang didasarkan atas tuntutan 

besaran ruang, fleksibilitas terhadap penyusunan unit-unit ruang, pola 

sirkulasi, dll.  

b. Estetika struktur dapat merupakan bagian integral dengan ekspresi arsitektur 

yang serasi dan logis.  

c. Keseimbangan, agar massa bangunan tidak bergerak 
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d. Kestabilan, agar bangunan tidak goyah akibat gaya luar dan punya daya 

tahan terhadap gangguan alam. 

e. Kekuatan, berhubungan dengan kesatuan seluruh struktur yang menerima 

beban. 

f. Ekonomis, baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan.  

Berikut adalah alternative system struktur yang dapat diterapkan pada projek 

wisata edukasi profesi untuk anak di Semarang :  

No 
Alternatif 
Terpilih 

Alasan Keterangan 

STRUKTUR BAWAH 

1 Pondasi 
sumuran  

Merupakan 
rekomendasi dari Tim 
Ahli SIpil Unika, 
berdasarkan jenis 
tanah dan kedalaman 
tanah keras pada 
kawasan Jl. 
Sriwijaya, Semarang  

 

Gambar 7. 9 Pondasi Sumuran  
Sumber : bangunan88.com 

 
Kelebihan :  
- Mengatasi tanah dengan daya 

dukung rendah. 
- Merupakan alternatif dari pondasi 

dalam.  
- Tidak memerlukan alat berat 

 
Kekurangan :  
- Pemakaian bahan baku (batu belah) 

yang boros.  

- Bagian dari pasangan batu belah 

tidak dapat dikontrol. 

- Tidak tahan gaya horisontal karena 

tidak terdapat tulangan. 

STRUKTUR TENGAH 
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3 Pembentuk 
Bangunan 
(Sistem 
Rangka)  

Sistem rangka 
memiliki kekuatan 
yang baik untuk 
bangunan, serta 
memiliki fleksibilitas 
dalam penataan 
ruang pada 
bangunan. 

 
Gambar 7. 10 Sistem Rangka 

Sumber : Jayawan.com 
 
Kelebihan :  

- Pelaksanaan pembangunan lebih 
cepat dan mudah 

- Ekonomis 
- Pembagian ruang dapat fleksibel 

Kekurangan :  
- Perlu tenaga sipil untuk 

mengalaisis kekuatan, dimensi 
ukuran kolom dan balok 

- Terdapat batasan bentang antar 
kolom 

4 Dinding Bata 
Ringan  

Dinding pengisi yang 
terbuat dari susunan 
bata ringan 

 
Gambar 7. 11 Dinding Bata Ringan 

Sumber : google.com 
Kelebihan : 
- Memiliki beban yang ringan 
- Lebih ekonomis karena 

ukurannya yang relative besar 
- Tidak menggunakan banyak 

plesteran 
Kekurangan : 
- Jika diekspose tidak memiliki 

ketahanan yang lama  
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5 Dinding Precast  Dinding pengisi non 
structural yang 
terbuat dari beton 
precast 

 
Gambar 7. 12 Precast 
Sumber : google.com 

 
Kelebihan :  
- Tahan terhadap api 
- Kuat dan stabil  
- Menghemat waktu dan 

pengerjaan  
Kekurangan :  
- Tidak memiliki banyak varian 
- Bentuk pabrikasi tidak dapat 

diubah 

6 Dinding Massive 
(Core)  

Digunakan untuk jalur 
elevator (transportasi 
vertical) karena lebih 
kuat dan tahan api   

 
Gambar 7. 13 Dinding massive 

Sumber : google.com 
Kelebihan : 
- Tahan terhadap api  
- Kuat dan stabil 
- Mampu menahan dan 

menyalurkan beban 
Kekurangan : 
- Memerlukan waktu yang lama 

dalam pengerjaan  
- Memerlukan biaya yang tinggi  

7 Dinding Partisi Dinding sekunder 
yang digunakan 
sebagai pemisah dan 
sifatnya tidak 
permanen 

 
Gambar 7. 14 Dinding Partisi 

Sumber : google.com 
Kelebihan : 
- Cepat dalam pengerjaan 
- Dapat diekspose 
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- Dapat dibongkar dan dipakai 
kembali  

Kekurangan : 
- Tidak tahan terhadap air 

8 Plat Lantai 
(Beton bertulang 
konvensional)  

Plat yang terbuat dari 
beton dengan 
perkuatan 
pertulangan menjadi 
stuktur lantai 
bangunan bertingkat 

 
Gambar 7. 15 Plat Lantai Konvensional 

Sumber : google.com 

Kelebihan :  
- Mempunyai hubungan struktur 

yang rigid, karena terdapat balok 
induk dan anak 

- Tahan terhadap api  
Kekurangan : 
- Tidak efisien terhadap ketinggian 

bangunan 

STRUKTUR ATAS 

9 Rangka Atap 
Baja  

Pemilihan struktur 

bagian atas dengan 

rangka baja 

dikarenakan dengan 

kekuatanya yang 

mampu menahan 

beban yang cukup 

berat. Selain itu 

rangka baja tidak 

memerlukan 

perawatan yang 

berkala , tidak 

menjalarkan api serta 

rangka baja memiliki 

umur yang dapat 

dibilang cukup lama. 

 
Gambar 7. 16 Rangka Atap Baja 

Sumber : bibilideco.com 

Kelebihan : 
- Memiliki kekuatan tarik yang tinggi 

namun ringan  
- Sifatnya Tangguh memiliki 

daktifitas yang bagus 
- Mempunyai sifat yang seragam 

karena parbikasi 
- Tahan terhadap serangan rayap 
- Tahan terhadap karat 

- Proses pemasangan relative cepat 
Kekurangan : 
- Memerlukan perhitungan yang 

telita 
- Kurang indah dipandang apabila 

struktur atap diekspos 

- Relatif mahal 
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10 Rangka Atap 
Space Truss  

Untuk sistem atap 
menggunakan space 
truss dengan 
fleksibilitas yang 
tinggi sehingga dapat 
menyesuaikan 
bentuk 

 
Gambar 7. 17 Space Truss A, Yani 

Sumber : google.com 
Kelebihan :  
- Terdiri dari pipa-pipa dan bola 

sebagai penghubung merupakan 
suatu system yang unik, yang 
indah dibandingkan system 
konvensional  

- Fleksibilitas tinggi 
- Presisi 
- Lebih ringan dan murah untuk 

bentang lebar 
- Mudah dalam pemasangan  

Tabel 7. 5 Konsep Struktur 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

 

7.5. Konsep Pelingkup 

Pelingkup berkenaan dengan penciptaan pelindung sekeliling ruang 

bangunan. Terdiri dari bidang alas (lantai), bidang pembatas (dinding), bidang 

langit-langit (atap). 

No Alternatif Terpilih Keterangan 

PENUTUP LANTAI 

1 Rubber Flooring 

 
Gambar 7. 18 Rubber Flooring 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 
Digunakan pada ruang-ruang bermain anak yang 
memiliki tingkat aktivitas tinggi, karena rubber flooring 
aman jika anak terjatuh (indoor & outdoor) 
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2 Plester Expose 

 
Gambar 7. 19 Plester Expose 

Sumber : google.com 
Area outdoor akan dipadupadankan antara 
penggunaan rubber flooring dan plester expose. 
Penggunaan plester expose ini membuat kesan natural 
pada lingkungan, lebih ekonomis dan mudah dalam 
merawatnya. 

3 Granit Tile  

 
Gambar 7. 20 Granit Tile 

Sumber : google.com 
Digunakan pada ruang-ruang besar seperti lobby, 
auditorium, galeri, foodcourt, dan ruang penunjang 
lainnya. Karena granit ini memiliki kesan yang elegan.  

4 Parquet 

 
Gambar 7. 21 Parquet 

Sumber : google.com 
Digunakan di beberapa ruang sebagai variasi penutup 

lantai, karena parquet memiliki berbagai macam bentuk 

dan ukuran.  

5 Keramik Tekstur 

 
Gambar 7. 22 Keramik tekstur  

Sumber : google.com 

 
Keramik tekstur pada Lavatory untuk mengurangi 
tingkat licin pada lantai.  
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PENUTUP DINDING 

6 Cat Dinding 

 
Gambar 7. 23 Cat dinding warna 

Sumber : google.com 

Menggunakan cat dindng pada ruangan-ruangan 
didalam bangunan karena cat merupakan bahan yang 
mudah dalam hal perawatan serta terdapat beragam 
variasi warna.  

7 Kaca Tempered 

 
Gambar 7. 24 Kaca Tempered 

Sumber : google.com 
Digunakan pada beberapa bagian eksterior bangunan 
untuk memasukkan cahaya alami, namun didepannya 
tetap dipasang secondary skin façade untuk 
membiaskan cahaya langsung.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

ACP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal Cutting 

  
Gambar 7. 25 ACP 

Sumber : google.com 
 

 
Gambar 7. 26 Metal Cutting 



112 

 

Sumber : google.com 
Menggunakan secondary skin ACP dan metal cutting, 

karena mudah dalam menyesuaikan bentuk dan terdiri 

dari berbagai macam variasi warna. 

PENUTUP PLAFON 

10 Gypsumboard 

 
Gambar 7. 27 Gypsumboard 

Sumber : google.com 
Plafon menggunakan gypsum dengan alasan gypsum 
dapat menyesuaikan berdasarkan dengan tingkat 
kebutuhan. 

11 PVC 

 
Gambar 7. 28 PVC 

Sumber : google.com 

Plafon Polyvinyl chloride memiliki kelebihan terlihat 

mengkilap, tahan air, tahan api, anti rayap dan kedap 

suara namun tetap dapat diberikan warna-warna yang 

menstimulan psikis anak. Sangat cocok berada di ruang 

bermain anak. 

PENUTUP ATAP 

12 Bitumen Selulose 

 
Gambar 7. 29 Bitumen Selulose 

Sumber : google.com 

Menggunakan bitumen selulose karena fleksibel 
terhadap bentuk atap, Lebih ringan dibanding genteng 
konvesional 
Tidak mudah pecah, lebih ringan namun lebih kokoh 
Mampu meredam suara. Memiliki banyak variasi warna. 
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13 Kaca Tempered 

 
Gambar 7. 30 Kaca tempered 

Sumber : google.com 
Penutup atap yang digunakan untuk memasukan 

cahaya alami kedalam bangunan. Estetika dari kaca 

tempered ini menambah kesan mewah terhadap 

bangunan.  

14 Dak Beton 

 
Gambar 7. 31 Dak Beton 

Sumber : google.com 

Terbuat dari beton bertulang, dapat digunakan sebagai 

lantai teratas bangunan. Beton ini tahan terhadap api, 

kuat dan stabil.  

15 UPVC 

 
Gambar 7. 32 UPVC 

Sumber : google.com 

Atap UPVC ini modelnya sama seperti spandek 

berbahan metal, tebalnya umumnya 2mm. Namun tidak 

sepeti spandek metal yang berisik saat hujan, UPVC 

dapat meredam suara dan panas. Selain itu 

keunggulannya adalah anti karat.  

Tabel 7. 6 Konsep Pelingkup 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
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7.6. Konsep Utilitas 

Studi sIstem utilitas merupakan studi kelengkapan bangunan untuk 

menunjang fungsional bangunan.  

No Alternatif Terpilih Keterangan 
JARINGAN AIR BERISH 

1 Sistem Down Feed 
Riser System 

 

 
Gambar 7. 33 Down Feed System 

Sumber : slideplayer.info 

 
Air dipompa dari bawah ke reservoir atas, kemudian disalurkan 
menuju outler air secara gravitasi. Kebutuhan pompa tergantung 
dari tinggi/jarak dari sumber penampungan air dibawah ke sumber 
air di atas/outlet air. 
 
Penerapan system pada bangunan sebagai berikut : 
 

 
Bagan 7. 1 Sistem Jaringan Air Bersih 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

 
Sistem ini memiliki keunggulan, antara lain :   
a) Perubahan tekanan tidak begitu terasa 
b) Pompa yang memompa air ke atas dapat diatur secara 

otomatis 
c) Perawatan tangki mudah  
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d) Apabila listrik mati, air tetap bisa dialirkan ke bawah (karena 
tidak membutuhkan pompa) 

 
 

JARINGAN AIR KOTOR & HUJAN 

2 Sistem Two Pipe  

 
Gambar 7. 34 Two Pipe System 

Sumber : anzdoc.com 

 
Sistem two pipe merupakan system dimana antara untuk 
pembuangan air tinja (black water), air kotor (grey water), dan 
hujan dibedakan pipanya. Soil pipe digunakan untuk pembuangan 
air tinja / black water sedangkan water pipe digunakan untuk 
pembuangan air kotor selain air tinja / grey water. Jenis limbah air 
hujan ditampung kemudian digunakan lagi (rain water harvesting)  

Jaringan Air Kotor : 

 
Bagan 7. 2 Sistem Jaringan Air Kotor 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
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JARINGAN LISTRIK 

3 Berasal dari PLN  

 
Bagan 7. 3 Sistem Jaringan Listrik 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

 
Sumber utama listrik pada Wisata Edukasi Profesi untuk Anak di 
Semarang adalah berasal dari PLN sedangkan sumber 
cadangannya berasal dari genset. Genset dipergunakan disaat 
listrik pada ruang Museum arsitektur padam dan secara otomatis 
akan menyala dengan sendirinya sebagai pengganti pasokan 
listrik utama. 

PENANGKAL PETIR 

4 Sistem ESE (Early 
Screamer Emission), 

Penangkal Petir 
Elektrostatis 

 
Gambar 7. 35 Penangkal Petir ESE 

Sumber : google.com 

Kelebihan pada penangkal petir elektrostatis ialah sedikit dalam 
komponen kabel, area perlindungannya luas mencapai 150m, 
biayanya lebih murah untuk perlindungan area yang luas, 
perawatan dan pemasangan pada bangunan yang mudah dan 
bentuknya lebih modern sehingga tidak mengganggu estteika 
bangunan.  

PEMADAM KEBAKARAN 

5 Sistem Otomatis 
Smoke Detectore 
(Pendeteksi Asap) 

 
Gambar 7. 36 Smoke Detectore 

Sumber : google.com 
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Mempunyai kepekaan yang tinggi dan akan memberikan 
alarm bila terjadi asap di ruang tempat alat tersebut 
dipasang.  

6 Flame Detector 
(Pendeteksi Nyala Api) 

 
Gambar 7. 37 Flame Detectore 

Sumber : google.com 

Dapat mendeteksi adanya nyala api yang tidak terkendali 
dengan cara menangkap sinar ultraviolet yang dipancarkan 
nyala api tersebut. 

7 Hydrant Kebakaran 

 

Gambar 7. 38 Hydrant 
Sumber : google.com 

Hydrant kebakaran adalah suatu alat untuk memadamkan 
kebakaran yang sudah terjadi dengan menggunakan alat 
baku air. Jumlah pemakaian hydrant 1 (satu) buah per 
800m2.  
Hydrant ini dibagi menjadi:  

o Hidrant kebakaran dalam gedung Selang kebakaran dengan 
diameter antara 1,5”-2” harus terbuat dari bahan yang tahan 
panas, dengan panjang 20-30 meter.  

o Hidrant kebakaran di halaman Hidrant di halaman harus 
menggunakan katup pembuka dengan diameter 4” untuk 2 
kopling, diameter 6” untuk 3 kopling dan mampu mengalirkan 
air 250 galon/menit atau 950 liter/menit untuk setiap kopling.  

8 Sprinkler 

 
Gambar 7. 39 Sprinkler 
Sumber : google.com 
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Alat ini akan bekerja bila suhu udara di ruangan mencapai 
60oC-70oC. Penutup kaca pada sprinkler akan pecah dan 
menyemburkan air. Setiap sprinkler head dapat melayani 
luas area 10-20m2 dengan ketinggian ruangan 3 meter. 
Jarak antara dua sprinkler head biasanya 4 meter di dalam 
ruangan dan 6 meter di koridor.  

9 Fire Extenghuiser 

 
Gambar 7. 40 Fire Extenghuiser 

Sumber : google.com 

Berupa tabung yang berisi zat kimia, penempatan setiap 20-
25 meter dengan jarak jangkauan seluas 200-250 cm 

 

 
 

Skema Pemadam Kebakaran 

KEBERSIHAN (MANAJEMEN SAMPAH) 

10 Shaft Sampah 

 
Gambar 7. 41 Shaft sampah 

Sumber : google.com 

Pada metode ini, sampah organik maupun anorganik pada 
setiap level bangunan dibuang pada satu tempat melalui 
lubang shaft vertikal khusus untuk pembuangan sampah. 
Sampah yang sudah terkumpul kemudian dibuang menuju 
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bak sampah lingkungan atau langsung diangkut oleh 
petugas kebersihan kota. 

JARINGAN KOMUNIKASI 

11 Sistem Internal & 
Eksternal 

 
Gambar 7. 42 Sistem komunikasi 

Sumber : google.com 

Internal : digunakan untuk menyampaikan informasi dalam 
satu bangunan, mengunakan IP-PABX. Sedangkan untuk 
server computer, jaringan LAN, computer ruang kerja, 
dihubungkan melalui pesawat telepon. 
 
Eksternal : digunakan untuk menyampaikan informasi 
dengan luar bangunan, berupa jaringan internet dan telepon. 

TRANSPORTASI VERTIKAL 

12 Elevator/Lift 

 
Gambar 7. 43 Lift 

Sumber : google.com 

Elevator/lift : digunakan sebagai sirkulasi manusia atau 
barang. Membutuhkan daya listrik yang besar. 

13 Tangga 

 
Gambar 7. 44 Tangga 
Sumber : google.com 

Tangga : transportasi yang tidak memerlukan daya listrik 
yang besar.   

KEAMANAN 
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14 Sistem Aktif 

 
Gambar 7. 45 Security 
Sumber : google.com 

Aktif : menggunakan jasa security yang bertugas mengawasi 
keamanan dari seluruh aktivitas baik dalam maupun luar bangunan 

15 Sistem Pasif 

 
Gambar 7. 46 CCTV 

Sumber : google.com 

Pasif : menggunakan teknologi berupa CCTV yang terpasang baik 
pada indoor maupun outdoor bangunan disetiap sudutnya. CCTV 
terhubung dengan ruang pemanatua CCTV yang aktif selama 24 
jam dan dipantau oleh petugas keamanan. 

PENCAHAYAAN ALAMI 

16 Dari Atap (Skylight) 

 
Gambar 7. 47 Skylight  
Sumber : google.com 

Menggunakan material penutup atap yang bersifat transparant 
tetapi tebal untuk memasukkan cahaya dari atap. Dengan skylight 
akan mendapatkan intensitas cahaya yang banyak. Biasanya pada 
bangunan diletakkan pada hall atau atrium 

17 Dari dinding  

 
Gambar 7. 48 Pencahayaan dinding 

Sumber : google.com 
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Melubangi dinding yang berupa finishing dengan jendela atau 
dinding kaca (curtain wall). Mengatur arah bukaan yang 
berorientasi pada bahaya matahari sehingga cahaya matahari 
dapat masuk kedalam bangunan.  

18 Shading/Pembayangan Penggunaan orientasi maksimal yaitu ke arah utara dan selatan 
untuk membuat pembayangan dan pengalihan cahaya matahari 
lebih efisien dan lebih mudah.  

PENCAHAYAAN BUATAN 

19 Lampu TL (Tubular 
Lamp) 

 
Gambar 7. 49 Lampu TL 
Sumber : google.com 

Memiliki tingkat luminasi yang cukup tinggi. Digunakan pada 
kantor pengelola pada area  
pengelola dan servis. 
 

20 Lampu LED 

 
Gambar 7. 50 Lampu LED 

Sumber : google.com 

Lampu LED merupakan lampu yang memancarkan cahaya namun 
tidak menghasilkan banyak panas. Lampu  
ini merupakan lampu yang paling hemat energi daripada lampu 
jenis lainnya dan memiliki umur yang relatif panjang 
 

21 Lampu Halogen 

 
Gambar 7. 51 Lampu Halogen 

Sumber : google.com 

Lampu halogen pada umumnya digunakan  
sebagai lampu sorot, dengan reflektor yang  
berfungsi memfokuskan cahaya lampu. Dapat  
digunakan pada galeri display, area bermain studio  
 

PENGHAWAAN ALAMI 

22 Jalur sirkulasi angin 
(void) 

 

 
Gambar 7. 52 Void 

Sumber : google.com 
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Dengan menciptakan void, angin dapat bergerak vertikal menuju 
area yang membutuhkan udara nyaman, dan juga udara panas 
dapat keluar naik dengan lebih efektif.  
 

23 Orientasi bukaan Mengatur arah bukaan beroientasi terhadap arah datangnya angin 
atau udara, agar mampu memasukan udara melalui bukaan untuk 
penghawaan di dalam ruang dalam. 

PENGHAWAAN BUATAN 

24 Air Conditioner 
(Indirect & Direct 

Cooling) 

Penghawaan buatan yang berfungsi untuk mengkondisikan udara 
ruangan pada suhu yang diinginkan. 

 

Gambar 7. 53 Air Conditioner Indirect 
Sumber : google.com 

- Indirect Cooling 
mendinginkan udara dengan media air es pada kondensor 
(chilled water) pada suhu ± 5°C. Air es yang dihasilkan 
kemudian disalurkan menuju AHU (Air Handling Unit) melalui 
pipa ducting. Sistem penghawaan udara seperti ini biasa 
dikenal sebagai sistem central / terpusat. Altrnatif lain 
mengunakan sistem AC VRV 
 

 

Gambar 7. 54 Direct Cooling 
Sumber : google.com 

- Direct Cooling 
Direct Cooling adalah sistem penghawaan  
buatan dengan mendinginkan udara pada  

refrigerant yang kemudian disalurkan langsung menuju ruangan 
tanpa melalui ducting (saluran udara). 

25 Exhaust Fan 

 

Gambar 7. 55 Exhaust Fan 
Sumber : google.com 
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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, ruang utilitas. 

 

Tabel 7. 7 Konsep utilitas 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

 
 

7.7. Konsep Teknologi 

Peranan penggunaan teknologi sangat dibutuhkan sebagai kebutuhan 

operasional, pelayanan dan keamanan pada bangunan. Berikut adalah 

alternative system teknologi yang dapat digunakan pada bangunan :  

No Sistem Keterangan Kinerja 

1 Touchscreen 
public 
interactive 
information 

Teknologi 
touchscreen 
dihadirkan untuk 
pengunjung dalam 
bentuk fisik pada 
layer computer yang 
di letakkan di 
beberapa area, 
untuk 
mempermudah 
pengunjung dalam 
mencari informasi.  

 

 
Gambar 7. 56 Touchscreen public interactive 

information 
Sumber : prodisplay.com 

2 LED Video 
Wall 

Teknologi layer 2 
dimensi yang 
menampilkan 
gambar secara 
digital dengan 
teknologi LED. LED 
Video Wall ini akan 
diletakkan di Galeri 
Display Keprofesian 
untuk memberi 
gambaran kepada 
pengunjung tentang 
aktivitas apa yang 
akan dilakukan.  

 

 
Gambar 7. 57 LED Video Wall 
Sumber : flatsoftglobal.com 

3 Secondary 
skin facade 

Lapisan yang 
dipasang pada 
eksterior bangunan, 
berfungsi sebagai 
pengalir udara di 
dalamnya, sehingga 
keadaan thermal 
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dalam bangunan 
lebih nyaman. Lalu 
juga sebagai 
pembayangan 
sunshading agar 
bangunan tidak 
terpapar langsung 
oleh cahaya 
matahari.  

 
Gambar 7. 58 Secondary skin façade 

Sumber : pinterest.com 

Untuk pemasangan jarak antara dinding luar 
dengan secondary skin adalah 20cm – 2m 
yang berguna untuk mengalirkan udara, 
sedangkan materialnya berupa kaca, besi 
hollow, bambu, beton dan lain-lain. 

4 LED Lights 
Decoration  

Merupakan lampu 
LED yang dipasang 
di eksterior 
bangunan 
mendiptakan 
keindahan warna 
warni bangunan 
pada malam hari . 
Lampu ini akan 
menyala otomatis 
apabila terang langit 
sudang berkurang 
(malam hari) 

 

 

 
Gambar 7. 59 LED Lights Decoration 

Sumber : Google.com 

5 Metal Detector 
& Automatic 
Door  

Pintu yang memiliki 
sensor untuk 
menerima suatu  
gerakan dari 
manusia. Setelah 
sensor menerima 
rangsangan  
pintu akan terbuka 
dan menutup 
secara otomatis. 
Pada  
umumnya 
diletakkan pada 
area entrance 
utama bangunan 

 

 
 

 
Gambar 7. 60 Metal Detector & Automatic Door 

Sumber : google.com 
Tabel 7. 8 Konsep Teknologi 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 


