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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

7.1 Penetapan konsep perencanaan sebagai landasan 

Berikut terdapat beberapa penetapam konsep perencanaan sebagai 

landasan yaitu : 

7.1.1 Konsep ruang dan tata ruang 

Konsep ruang dan tata ruang (organisasi ruang) khusus yang akan 

digunakan yaitu tata ruang linier. Organisasi ruang linier digunakan karena 

ruang-ruang ini dapat berhubungan secara langsung satu dengan yang lain 

atau dapat dihubungkan melalui ruang linier yang berbeda dan terpisah. 

Penggunaan linier ini juga untuk memudahkan anak-anak dalam memasuki 

ruang terapi dan ruang-ruang yang ada di dalam asrama. 

Berbeda dengan konsep keruangan yang digunakan pada ruang 

khusus, pada keseluruhan bangunan akan menggunakan organisasi ruang 

radial. Organisasi ruang radial yaitu organisasi yang memadukan unsut-

unsur organisasi terpusat dan linier. Penggunaan organisasi radial pada 

bangunan agar memudahkan dalam proses sirkulasi didalam bangunan.  

Penggunaan konsep tata ruang tersebut dapat memaksimalkan 

dalam pembuatan ruang terbuka hijau yang dapat menunjang metode 

healing environment. 
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7.1.2 Konsep keruangan 

Dalam konsep keruangan yang akan muncul nantinya yaitu kualitas 

ruang pada ruang-ruang spesifik yang digunakan selama proses 

rehabilitasi, seperti ruang terapi dan asrama. 

Ruang terapi yaitu ruang pokok yang digunakan dalam proses 

rehabilitasi. Terdapat beberapa ruang terapi pada proses rehabilitasi ini. 

Ruang-ruang tersebut harus memiliki kualitas ruang yang baik, agar dapat 

menunjang proses rehabilitasi. Kualitas ruang yang harus ada dalam ruang-

ruang terapi ini menurut metode healing environment yaitu ruangan harus 

memiliki pandangan keluar (pandangan ke alam bebas) agar tidak merasa 

terkekang didalamnya. Pengaplikasian warna yang dapat membantu anak-

anak agar tetap tenang dan merasa bahagia didalam ruang terapi.  

Penggunaan material pendukung dalam ruang-ruang terapi agar 

menciptakan suasana yang nyaman dan tenang seperti pengaplikasian 

material kayu, kaca dan dinding terbuka pada beberapa sudut atau angel 

atau sudut ruang. 
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Penciptaan ruang terapi yang memiliki sudut pandang luas sehingga 

tidak merasa terkekang dan tetap merasa luas walau didalam ruangan 

dengan pemberian beberapa texture, bentuk yang tidak banyak bersudut 

dan pengaplikasian warna serta material. Dengan adanya bukaan yang 

banyak, sehingga cahaya alami dapat dengan masuk secara maksimal. 

Dalam penyajian ruang tidur didalam asrama pada bangunan 

rehabilitasi anak nakal ini menggunakan konsep luas yang kreatif. Konsep 

tersebut memiliki maksut ruang tidur yang luas serta dapat meningkatkan 

kreatifitas anak-anak. Dengan pengaplikasian beberapa warna cerah 

seperti merah dan kuning untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak. Warna 

tersebut tidak perlu ngeblok tetapi hanya diaplikasikan dengan sentuhan 

garis atau yang lainnya. Tidak lupa untuk pengaplikasian beberapa sudut 

Gambar 7. 1 Contoh Ruang Terapi pada OMA Maggies Center 
sumber : 

https://www.google.com/search?biw=1517&bih=701&tbm=isch
&sa=1&ei=iMiGW7PBA8T2vATJ6JzIBQ&q=oma+maggie+cent

er&oq=oma+maggie+center 
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ruang terbuka untuk kesan luas dan angin dapat masuk kedalam ruangan 

dengan bebasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Konsep bentuk 

Konsep bentuk yang akan digunakan yaitu mengkombinasi 

penekanan healing environment terhadap ruang terapi dan ruang asrama 

dengan arsitektur tropis yang berkesinambungan. Beberapa penjabaran 

bentuk bangunan menurut metode healing environment dan arsitektur 

tropis yaitu : 

 Bentuk bangunan menurut Metode Healing Environmet. 

Metode healing environment dianjurkan dalam proses 

penyembuhan, karena sifatnya yang bebas dan tidak terikat untuk bentuk 

bangunan. Menurut Roger Ulrich, bahasa dalam suatu bentuk arsitektur 

juga dapat mengoreksi perasaan yang timbul akibat suatu ruang gerak. 

Penerapan metode healing environment dalam arsitektur dapat mengambil 

kondisi alam lewat bentuk. Ketidakstabilan atau bentuk-bentuk yang 

Gambar 7. 2 Contoh Ruang kamar pada hospital of theraphy 
sumber : 

https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1517&bih=64
6&tbm=isch&sa=1&ei=pQ-MW-SNB8j-

vgTb9LSwAw&q=ruang+kamar+anak+laki+laki+di+asrama&oq

=ruang+kamar+anak+laki+laki+di+asrama 
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tersedia dialam tanpa sudut pandang yang terbatas ,ruang-ruang tersebut 

menjadi terlihat lebih hangat dan nyaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka dari itu konsep bentuk bangunan nantinya harus terlihat seperti 

gambar diatas, luas dan terbuka untuk ruang-ruang seperti ruang terapi dan 

beberapa sudut ruang di asrama yang digunakan untuk konseling atau 

terapi. Ruang-ruang harus terkoneksi dengan lingkungan alam, bentuk 

yang meminimalisir sudut tertutup dan terasa luas. 

 

 

Gambar 7. 3 Bentuk Ruang yang dianjurkan 

Sumber : Architecture Healing Environment 

Gambar 7. 4 Perbandingan ruang 

Sumber : Architecture Healing Environment 
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 Bentuk Menurut Arsitektur Tropis 

Menurut dari pembahasan teori arsitektur tropis ,penerapan tema 

sebagai landasan untuk acuan dalam pembuatan Panti Rehabiilitasi Anak 

Nakal yaitu : 

 Penerapan sistem cross ventilation 

Penerapan cross ventilation sangat penting dan sangat berpengaruh 

untuk bangunan. Cross ventilation dapat menjadi alat untuk mengukur suhu 

didalam bangunan nantinya. Dengan pengaplikasian bukaan pada ventilasi. 

Semakin banyak ventilasi yang tersedia semakin dingin ruangan nantinya. 

Kecepatan udara didalam ruangan dapat ditingkatkan bila lubang udara 

keluar lebih besar daripada lubang udara masuk. 

 Penggunaan dinding bernafas 

Dalam Panti Rehabilitasi Anak Nakal nanti untuk menambah 

sejuknya dan untuk mengatur suhu dalam ruangan tetap sejuk, 

penggunaan dinding bernafas sebagai salah satu pelingkup bangunan yang 

tetap dapat melakukan pertukaran udara didalamnya. Dinding bernafas 

bisa menggunaan Roster yang ditata sedemikian rupa. Dinding bernafas 

yang menggunakan Roster ini bisa dijadikan sunshading pada sisi Barat 

dan pada sisi matahari yang terpanas masuk menyinari ruangan. 

 Meminimalisisr penggunaan AC 

Pada Panti Rehabiilitasi Anak Nakal nantinya untuk bagian asrama 

dan kamar peserta tidak menggunaan pendingin ruangan. Meminimalisir 
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penggunaan pendingin ruangan untuk menjaga lingkungan lebih baik lagi 

dan untuk pengaplikasian tema arsitektur tropis ini sendiri. Peminimalisir 

penggunaan AC diganti dengan penggunaan kipas angin pada ruangan. 

 Menerapkan bukaan jendela pada sisi-sisi tertentu 

Bukaan jendela sudah pasti ada pada setiap bangunan namun, jika 

tidak bisa menjadi bukaan, penggunaan dinding kaca untuk menambah 

kesan luas dan bebas pada ruang kamar dan asrama dapat digunakan. 

Dalam penggunaan dinding kaca, pada sisi-sisinya diberi bukaan seperti 

jendela atau pemberian ventilasi pada atas dinding kaca, sehingga udara 

yang keluar dan masuk tetap ada untuk mengatur suhu ruangan tetap sejuk. 

7.1.4 Konsep pelingkup 

Pelingkup yang akan digunakan pada bangunan Rehabilitasi Anak Nakal ini 

antara lain : 

Pelingkup Penutup Atap 
 

Genteng Keramik 

Gambar : Genteng Keramik 
Sumber : rumahlia.com 

 
Genteng keramik memiliki bahan 

yang sama dengan genteng 
tradisional, yakni terbuat dari tanah 
liat. Pembuatan genteng keramik, 

penggunaan material tanah liat 
disortir, dicetak dan dipress 

menggunakan peralatan modern di 

 
 
Kelebihan : 

 Daya tahan superior 
 Tahan terhadap cuaca 
 Ramah lingkungan 
 Tidak menghantarkan panas 

 
Kekurangan : 

 Beban agak berat 
 Rangka atap mahal 
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pabrik besar sehingga kekuatan, 
kepresisian dan kerapihannya 

terbilang tinggi. 

Pelingkup Plafond 

 
Plafon Kayu atau Lambersering 

Gambar : Plafond Kayu 
Sumber : galleryparquet.com 

 
Plafond lambersering ini memiliki 

bahan yang tahan lama karena kayu 
di oven terlebih dulu. Jika 

diaplikasikan kedalam suatu ruang, 
ruang tersebut akan terasa lebih 

nyaman. 

 

Kelebihan : 
 Lebih artistik 
 Menimbulkan suasana alam 
 Cocok untuk ruang yang 

memiliki kegiatan bersama 
 
Kelemahan : 

 Sulit untuk pemasangan 
 Pengerjaan lama 
 Harga mahal 

 
Plafond Gypsum 

Gambar : Plafond gypsum 
Sumber : pagarbesi.com  

 
Plafond gypsum digunakan untuk 

memudahkan pelapisan langi-langit 
dan untuk memperindah ruangan. 

Kelebihan : 
 Mudah pengerjaan 
 Dapat dibentuk-bentuk 

 
Kekurangan : 

 Tidak tahan air  

Pelingkup dinding 
Batu bata 

 
 
 
 

Kelebihan : 
 Memiliki kekuatan tinggi dan 

tahan lama 
 Dapat menyesuaikan 

dengan suhu luar 
 Jarang terjadi retak-retak 

pada bangunan 
 
Kekurangan : 

 Pemasangan kurang begitu 
rapi dalam keindahan 

 Waktu pemasangan lama 
karena kecil 
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gambar : Batu Bata 
sumber :i nnovativereatalitearchitect 
 
Penggunaan batu bata untuk material 

bangunan, karena batu bata dapat 
menciptakan efek thermal 

(pengkondisian udara di ruang) 
secara alami. 

 

Bambu 
 

Gambar : Dinding Bambu 
Sumber : properti.kompas 

 
Penggunaan bambu untuk sekat 
rumah maupun dinding mampu 

menahan suara bising yang berlebih, 
sehingga ruang akan terasa lebih 

sunyi dan nyaman.  

Kelebihan : 
 Memiliki daya tahan yang 

baik 
 Memiliki sifat elastis 
 Mudah dibentuk 

 
Kekurangan : 

 Memiliki durabilitas rendah 
 Kekuatan sambungannya 

sangat rendahh 
 Rentan terbakar 

 

Batu alam 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

gambar : Dinding Batu Alam 
sumber : keywordsuggest.org 

 
Penggunaan batu alam untuk dinding 

karena batu alam dapat menyerap 

Kelebihan : 
 Memiliki kesan natural, 

elegan dan mewah 
 Bebas dari lumur dan jamur 
 Ukurannya yang flesibel 

 
Kekurangan : 

 Warna tidak bisa seragam 
 Memiliki pori-pori besar 
 Resiko sulit diperbaiki 
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panas dari luar, sehingga ruangan 
tetap pada suhu ruangan. 

Pelingkup Lantai 

Lantai Keramik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar : Lantai Keramik 
Sumber : keywordsuggest.org 

 
Penggunaan lantai keramik, karena 
selain mudah, lantai keramik juga 

dapat dapat membuat ruangan lebih 
sejuk karena memiliki sedikit 

elektron bebas. 
 

 

Kelebihan : 

 Daya tahan keramik tinggi 
 Keramik tidak menyerap air 
 Memiliki varian yang 

beragam 
 
Kekurangan : 

 Tekstur keras 
 Memiliki tekstur licin 
 Mudah pecah 

 

 Lantai Tegel 

Gambar : lantai tegel 
Sumber : keywordsuggest.org 

 
Tegel merupakan jenis lantai yang 
terbuat dari semen dan pasir. Tegel 

memiliki bahan lebih dingin daripada 
keramik, sehingga ruangan akan 

terasa sejuk. 

Kelebihan : 
 Sesuai dengen uiklim tropis 
 Mudah perawatannya 
 Mudah pemasangannya 

 
Kekurangan : 

 Tidak sebaik dengan lantai 
keramik 

 Sulit dibersihkan jika 
ketumpahan bahan cair 
bersifar asam 

  

 

 

 

Tabel 7. 1 Tabel Material 

Sumber : Analisa Pribadi 
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7.1.5 Konsep struktur 

A. Studi Analisa Struktur 

Sistem stuktur yang akan digunakan pada bangunan rehabilitasi ini 

yang memiliki jumlah lantai paling banyak  2 lantai yaitu struktur yang kuat 

dan yang dapat menahan beban didalamnya.  

Struktur secara keseluruhan 

Sistem struktur rangka 

 
 
 
 

Gambar 4. Struktur Rangka 
Sumber : beranda arsitek 

Struktur rangka beton adalah 
perwujudan dari pertentangan antara 

gaya tarik bumi dan kekokohan. 
Kerangka ini terdiri dari balok dan 

kolom. 

Dikaitkan dengan proyek 

Atas dasar pemaikan ruang yang lebih fleksibel untuk Ruang Terapi dan 
Ruang Asrama yang nantinya akan berbentuk rumah-rumah, maka pemilihan 
struktur rangka ini lebih memiliki tepat karena memiliki fleksibelitas sehingga 
dinding dapat dipasang atau dihilangkan karena dinding hanya pengisi saja 

dan tidak mengurangi kekuatan struktur. 

Kelebihan  
 Beton memiliki kuat tekan 

yang relatif lebih tinggi 
 Beton lebih memiliki 

kemampuan menahan api dan 
air 

 Struktur beton bertulang 
dangat kokoh 

 

Kekurangan 
 Beton memiliki kuat tarik yang 

sangat rendah 
 Beton bertulang memiliki 

bekisting untuk menahan 
beton tetap ditempatnya 

Struktur Bawah (Sub Structure) 

Pondasi footplat 

 Pondasi foot plat ini biasanya dipakai 
untuk bangunan gedung 2 – 4 lantai, 
dengan kondisi tanah yang baik dan 

stabil. Bahan dari pondasi ini dari 
beton bertulang. 
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Gambar: 
Pondasi FootPlat 

Sumber  : beranda arsitek 

Dikaitkan dengan Proyek 

Penggunaan pondasi footplate pada bangunan ini karena jumlah bangunan 
hanya sampai 2 lantai. Dan kondisis tanah yang ada ditapak sudah baik. 
Sehingga peggunaan footplat sudah cukup kuat untuk menahan beban. 

Kelebihan  
 Lebih kuat untuk bangunan 

bertingkat 
 Tahan pada getaran gempa  

 

Kekurangan  
 Pengerjaan lama karena harus 

ada perakitan pada besi foot 
plat itu  

 pondasi harus dalam 
mengakibatkan cost lebih 
banyak 

Struktur tengah 

Kolom 

 
 
 
 
 

Gambar : kolom 
Sumber : civildocument.com 

Fungsi dari kolom yaitu penerus 
beban dari seluruh bangunan menuju 
pondasi. Kolom ini terbuat dari besi 
dan beton sehingga dapat menahan 

gaya tekan dan tarik. 

Dikaitkan dengan proyek 
Penggunaan dimensi kolom akan tergantung dengan besar ruangan dan 

penataan kolom yang akan dibuat grid atau linier. 
Struktur atap 

 
 
 
 

Gambar : Konstruksi Atap 
Sumber 

:www.konstruksibaja.com/konstruksi-
atap-berbahan-baja 

Konstruksi atap ini tidak 
membutuhkan konstruksi tambahan 

karena bobotnya lebih ringandari 
material kayu, sehingga struktur 
atapnya sudah cukup kuat untuk 
menahan beban atap tersebut. 

 

Dikaitkan dengan proyek 

Karena iklim di lingkungan sekitar tropis dan pemilihan tema desain arsitektur 
tropis,penggunaan struktur atap dengan baja lebih baik kerena mengantisipasi 
dan mengurangi penggunaan kayu. Untuk kekuatannya sama dengan kayu. 
Penggunaan atap rangka baja yang miring dapat mengantisipasi jika hujan 

turun. 
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Kelebihan  
 Warna tahan lama 
 Daya tahan superior 
 Tahan terhadap cuaca 
 Tidak perlu perawatan khusus 
 Tahan terhadap api 
 Ramah lingkungan 
 Tidak menghantarkan panas 

 

Kekurangan  
 

 Rangka mahal 
 Tidak cocok untuk minimalis 
 Bobot agak berat 

 

 

B. Studi Analisa Pencahayaan 

 Pencahayaan Alami 

Dalam merancang pecahayaan alami pada bangunan ini yang 

sesuai dengan tema arsitektur yang digunakan yaitu dengan 

memperhatikan beberapa ketentuan yang harus ada dalam menciptakan 

dan memaksimalkan pencahayaan alami dalam bangunan nanti, antara 

lain: 

 Naungan (shade), naungi pada bukaan yang mencegah silau dan 

panas berlebihan yang masuk karena cahaya langsung. 

 Pengalihan (redirect), mengalihkan dan mengarahkan cahaya 

matahari ketempat-tempat yang diperlukan. 

 Pengendalian (control), mengendalikan jumlah cahaya yang akan 

masuk kedalam ruang sesuai kebutuhan dan pada waktu yang 

diinginkan. 

 Efisiensi, menggunakan cahaya dengan efisien dengan membentuk 

ruang dalam sedemikian rupa 

 Interfrasi, mengintegrasikan bentuk pencahayaan dengan arsitektur 

bangunan nantinya. 

Tabel 7. 2 Struktur Bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi  
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 Pencahayaan Buatan 

Pada pencahayan buatan digunakan jika sudah tidak bisa dijangkau 

oleh cahaya alami masuk kedalam ruang atau kedalam bangunan nantinya. 

Penggunaan lampu atau pencahayaan buatan dibuat seefisien mungkin 

nantinya. 

C. Studi Analisa Penghawaan 

 Penghawaan Alami 

Penghawaan alami sangat penting dalam tema yang diterapkan 

dibangunan ini karena menggunakan tema Arsitektur Tropis. Pengahawaan 

alami adalah proses dimana pertukaran udara yang ada didalam bangunan 

melalui bantuan elemen bangunan yang terbuka didalamnya. Beberapa 

faktor yang digunakan dalam penghawaan alami yaitu : 

 Penggunaan dan pemberian bukaan ditengah bangunan 

 Membuat dinding bernafas dan lubang angin 

 Pemberian bukaan dari atas 

 Peletakkan bukaan jendela pada sumber angin 

 Pemberian vegetasi untuk menurunkan suhu angin saat masuk 

kedalam bangunan 

 Menggunakan sistem cross ventilasi dengan cara Inlet dan Outlet. 

 Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan tidak begitu banyak digunakan pada bangunan 

ini nantinya. Hanya beberapa ruang yang penting yang harus menggunakan 

penghawaan buatan seperti kantor pengelola dan ruang rapat. 
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Penggunaan cahaya dan penghawaan alami yang maksimal dalam 

bangunan, merupakan salah satu persyaratan metode healing environment 

dalam bangunan. Karena pengguna dapat merasakan alam atau 

lingkungan sekitar ikut berperan dalam penyembuhan mereka. 

7.1.6 Konsep teknologi 

A. Tabung cahaya matahari (Solatupe) 

Tabung cahaya matahari ini merupakan suatu teknologi yang 

memanfaatkan cahaya matahari tanpa menggunakan energi listrik untuk 

mengolahnya. Bentuk tabung cahaya matahari ini berupa pipa dengan 

diameter 8 inchi dan 12 inchi. Cara kerja tabung cahaya ini yaitu dengan 

mereflektifitas specular (cermin). Tingkat pemantulan dalam sistem 

perjalanann cahaya melalui tabung skylight ini sebanyak 95%. 

Menggunakan lensa penyaring ultraviolet pada tabung cahaya ini sehingga 

menghasilkan cahaya yang memiliki efek menyehatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 5 Tabung Cahaya Matahari 
Sumber : http://semmy.info/solar-light-

tubes-cost/solar-light-tubes-cost-faq-s-2/ 
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B. Anidolic Daylight System 

Anidolic daylight system yaitu merupakan suatu bukaan yang 

menggunakan  elliptical mirrors dimana elliptical mirrors akan 

mengarahkan cahaya matahari masuk kedalam bangunan dengan cara 

dipantulkan, sehingga cahaya masuk secara maksimal kedalam ruangan. 

Gambar 7. 6 Tabung Cahaya Matahari 

Sumber : basc.pnnl.gov 

Gambar 7. 7 Tabung Cahaya Matahari 

Sumber : basc.pnnl.gov 
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C. Rain Water Harvesting 

Rain water harvesting yaitu pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan 

didalam bangunan. Air yang bisa digunakan biasanya air hujan yang jatuh 

dari atap maupun yang sudah ada di dalam kolam. Rain water harvesting 

ini digunakan untuk penyiraman air ditaman, irigasi untuk area bercocok 

tanam dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 8 Anidolic Daylight system 
Sumber 

:www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X100002

77 

Gambar 7. 9 Rainwater Harvesting 

sumber : rainharvesting.co.uk/garden_rainwater_harvesting 
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7.1.7 Konsep Utilitas 

7.1.7.1 Sistem Distrusi Air Bersih 

Penggunaan sistem tangki atap (roof tank) menjadi pilihan dalam 

bangunan ini. Karena jika tidak menyimpan air sebelum digunakan melihat 

fungsi bangunan yaitu Panti Rehabilitasi Anak Nakal yang merupakan suatu 

komplek bangunan, kebutuhan air tidak tercukupi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.7.2 Sistem Pengolahan Air Limbah 

Untuk pengolahan air limbah dibedakan menjadi 2 bagian yaitu 

limbah kotor caur dan limbah kotor padat. Limbah cair akan dibuang 

menuju ke saluran kota dengan pengolahan di bak kontrol dulu dan 

melewati sistem Pengolahan Limbah (IPAL). Untuk limbah yang padat 

nantinya langsung dibuang ke septictank. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 11 Skema Alur Limbah 

Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar 7. 10 Skema Alur Limbah 

Sumber : Analisa Pribadi 
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7.1.7.3 Sistem Kebakaran 

Untuk meningkatkan keamanan dalam bangunan, maka 

penggunaan penanggulangan kebakaran sangat penting dalam suatu 

bangunan. Dalam bangunan Panti Rehabilitasi Anak ini penggunaan alat-

alat pemadam kebakaran harus ada, antaa lain : 

Gas Cair Hallon Free  (APAR) 
Dapat digunakan dalam semua 
jenis klasifikasi kebakarann dan 
bisa digunakan berkali-kali. 
Penggunaan berada di dalam 
bangunan. 

 

Fire Hydrant 
Penggunaan fire hydrant pada 
beberapa titik di luar bangunan. 

 

Fire alarm 
Penggunaan fire alarm pada 
bangunan untuk memberikan 
tanda kebakaran 

 

 

 

7.1.7.4 Sistem transportasi bangunan 

- Tangga 

Sistem transportasi vertikal ini memiliki ketinggian optrade 15-

18 cm, lebar antrande 25-30 cm. Pemberian trailing dalam sisi tangga 

dengan ketinggian 80-90 cm agar tangga tetap aman digunakan. 

Tabel 7. 3 Alat-Alat Kebakaran 

Sumber : Analisa Pribadi 
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- Ramp 

Ramp ini digunakan untuk penghubung perbedaan level 

dengan kemiringan maksimal 7 atau melalui perbandingan 1:7. Karena 

berbentuk miring, penggunaan bahan yang tidak licin sangat dianjurkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


