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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

 

7.1. Penetapan Konsep Perencanaan  

Bangunan mengambil konsep perencanaan dengan pendekatan 

arsitektur organik yang menggunakan desain minimalis. Dalam 

perancangannya, bangunan ini akan didesain menyatu dengan alam 

melalui penataan lansekapnya. Penataan lansekap sangat diperlukan 

dalam perancangannya karena pada tapak tidak memiliki banyak vegetasi 

yang dapat mendukung suasana alam pada bangunan.  

7.1.1. Konsep Tata Ruang 

Konsep penataan ruang pada area bangunan ini menggunakan konsep 

bentuk terpusat dimana terdapat sebuah titik kumpul di area tengah 

bangunan sedangkan ruang-ruangnya berada di sekelilingnya. Titik 

kumpul sebagai tempat bersosialisasi antar pengunjung maupun 

pengelola area Sport club. 

 

 

 
Gambar 7. 1 Area Ruang Terpusat 

Sumber: analisis pribadi 
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7.1.2. Konsep Keruangan 

Dalam penerapannya pada Sport club menggunakan konsep ruangan 

yang menyatu dengan alam, dimana ketika keluar ruangan akan 

dipertemukan kembali dengan alam, ketika didalam ruangan juga dapat 

langsung berinteraksi dengan alam meskipun terdapat elemen-elemen 

pemisah antar ruang seperti dinding dan kaca. Ruangan yang terbentuk 

membutuhkan suasana yang tenang dengan pemilihan interior 

secukupnya dan dengan menggunakan perpaduan warna ruang yang 

nyaman untuk melakukan aktivitas olahraga. Selan itu, pemilihan 

pencahayaan dan penghawaan pun juga menjadi sebuah pertimbangan 

dalam perencanaan konsep ruangan olahraga. 

Pemilihan warna yang digunakan pada ruang sport club berupa warna 

yang terang dan nyaman yaitu warna netral seperti coklat muda, krem dan 

putih. Selain itu menggunakan cermin agar dapat memberikan kesan 

ruang yang lebih luas. Berikut contoh penerapan dalam bangunan sport 

club: 

 

 

 

 

7.1.3. Konsep Bentuk 

Sport club merupakan bangunan dengan fungsi bangunan olahraga 

yang bersifat rekreatif sehingga pada konsep bentuknya akan fokus pada  

Gambar 7. 2 Referensi Penerapan Keruangan Sport Club 
Sumber: The Ritz-carlton Sport Center 
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penataan ruang dimana akan terdapat suasana olahraga yang nyaman 

dan terjadi interkoneksi dengan ruang luar. Pada konsep penataan ruang 

luar terdapat perencanaan hutan buatan pada area jogging track yang 

dapat memberikan udara yang lebih bersih di sekitar area olahraga. Selain 

itu juga akan direncanakan adanya beberapa kolam yang akan 

memberikan efek air sebagai lambang ketenangan pada area olahraga. 

 

 

 

 

Selain itu dalam penataan ruang dalam akan menggunakan beberapa 

elemen kaca maupun roaster sebagai bentuk transisi yang halus untuk 

pemisah ruang luar dan dalam.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 3 Jogging Track Outdoor 
Sumber: google.com 

Gambar 7. 4 Elemen Pemisah Ruang Luar dan Ruang Dalam 
Sumber: google.com 
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7.1.4. Konsep Struktur 

Struktur bangunan merupakan bagian yang penting dalam 

perencanaan pembanguan karena perlu adanya pengetahuan dan juga 

hubungan dengan kondisi sekitarnya. Jadi tidak semata-mata 

menggunakan struktur yang sembarangan. 

Tabel 7. 1 Analisa Struktur 
Sumber: analisa pribadi 

Struktur Bawah 

Pondasi Footplate 

 
Pondasi Footplat 

Sumber: www.pinterest.com 

Merupakan jenis pondasi dangkal 
dengan material utamanya yaitu 
beton cor dan tulangan besi. 
Digunakan untuk bangunan dengan 
3-5 lantai. Penyaluran beban yang 
terjadi melalui tulangan yang 
menyatu dengan tulangan pondasi. 
Sistem pondasi ini cocok diterapkan 
pada bangunan karena bangunan 
memiliki ketinggian 2-3 lantai saja. 

Kelebihan Kekurangan  

 Lebih ekonomis dari sisi penggalian tanah. 

 Lebih kuat untuk bangunan bertingkat 

 Tahan pada getaran gempa 
 

 Harus menggunakan bekisting 
terlebih dahulu 

 Pengerjaan lebih lama karena 
menunggu beton kering terlebih 
dahulu 

 Pekerjaan rangka besi dibuat di 
awal dan harus selesai sesudah 
galian tanah dilakukan. 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigtb_mvdDcAhWIdd4KHfSKA38QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/743164375980811541/&psig=AOvVaw3s0MT0yawpZ1EXC8hhsTYT&ust=1533371910448549
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Pondasi Sumuran 

Pondasi Sumuran 
www.projectmedias.blogspot.com 

 

Cocok untuk tanah yang kondisi 
tanah kerasnya terletak 3-5m. Jenis 
pondasinya dalam dan di cor di 
tempat dengan menggunakan 
komponen beton dan batu belah 
sebagai pengisinya. 
Lokasi perencanaan bangunan 
berada di tanah yang jenisnya lunak, 
sehingga cocok untuk diterapkan 
untuk pondasi pada bangunan ini. 

Kekurangan  Kelebihan 

 Bagian dalam dari hasil pasangan pondasi 
tidak dapat dikontrol karena batu dan adukan 
dituang langsung dari atas 

 Tidak tahan terhadap gaya horizontal karena 
tidak ada tulangan 

 Untuk tanah lumpur, susah untuk digunakan 
karena kesultan dalam penggalian 

 Tidak memerlukan alat berat dalam 
pembuatannya 

 Pondasi ini menjai alternatif dari 
pondasi tiang pancang, jika site 
tidak mudah dicapai oleh 
kendaraan besar 

 Proses pengerjaan tidak terlalu 
menimbulkan kebisingan karena 
tidak menggunakan alat berat 

Struktur Tengah 

Struktur Dinding Rangka 

Struktur Rangka 
Sumber: www.jayawan.com 

Struktur rangka lebih fleksibel dan 
dapat diterapkan pada bangunan 
yang membutuhkan banyak bukaan 
pada dindingnya. Komponen yang 
terdapat pada struktur rangka adalah 
hubungan atara kolom, plat lantai, 
dan balok. Plat lantai dan balok 
ditopang dengan kolom untuk 
diteruskan ke pondasi. 

Kelebihan Kekurangan 

 Biaya murah  

 Dapat membuat banyak bukaan pada dinding 

 Beban struktur lebih ringan 

 Dalam mendesain biasanya 
terdapat kolom di tengah ruangan. 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiap8LVydDcAhXaZSsKHQChA10QjRx6BAgBEAU&url=https://jayawan.com/struktur-bangunan-rumah-2/&psig=AOvVaw0Q0MP6MZDKWMR2lSPU-kDb&ust=1533375062993227
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7xLT6ytDcAhVDTn0KHf1yCywQjRx6BAgBEAU&url=https://projectmedias.blogspot.com/2013/06/mengenal-jenis-pondasi-sumuran.html&psig=AOvVaw3gBw_aqgX7SDnWT2AuaHJP&ust=1533375443000572
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Kolom  

Kolom 
Sumber: www.pu.bantulkab.go.id 

Kolom berfungsi sebagai penerus 
beban dari seluruh bangunan ke 
pondasi. Kolom terbuat dari tulangan 
besi dan beton yang dapat menahan 
gaya tekan dan tarik pada bangunan. 

Kekurangan  Kelebihan 

 Beton dapat mengembang dan menyusut 
sesuai dengan perubahan suhu sehingga 
sering terjadi retakan. 

 Beton mudah menyerap air, dan air membawa 
kandungan garam yang dapat merusak beton. 

Harga relatif murah 
Beton mudah dicetak dalam bentuk 
apapun dan ukuran seberapapun 
tergantung keinginan 

Balok  

Balok 
Sumber: www.arafuru.com 

Balok berfungsi sebgai penyangga 
struktur lantai bangunan 2 lantai atau 
lebih. Sebagai penyalur beban dari  
plat lantai ke kolom 

Struktur Atap 

Rangka Baja 

Rangka Baja 
Sumber: www.bildeco.com 

Atap baja ringan menggunakan baja 
berkualitas tinggi yang ringan dan 
tipis. Baja ringan memiliki tegangan 
tarik yang tinggi, sehingga akan kuat 
untuk menopang beban struktur 
bangunan. 

Kekurangan Kelebihan  

 Memerlukan perhitungan rangka atap yang teliti 

 Nilai estetis yang kurang baik jika di ekspos 

 Harga cukup mahal 

 Memiliki ketkuatan tarik tinggi 
namun ringan 

 Tahan terhadap rayap dan tidak 
mudah berkarat 

 Proses pemasangan yang cepat 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2j4e31NDcAhVSOisKHS1xB1IQjRx6BAgBEAU&url=http://pu.bantulkab.go.id/berita/96-kolom-bangunan-pengertian-jenis-dan-fungsinya&psig=AOvVaw27rXEGxdg9Dl7uYaliyPzN&ust=1533378022793628
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTrNb31NDcAhVNWX0KHR5LA4UQjRx6BAgBEAU&url=http://arafuru.com/sipil/definisi-dan-pengertian-struktur-beton-bertulang.html&psig=AOvVaw05zLoc_k7T6GFbq6R76Czf&ust=1533378082241502
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Space Frame 

Space Frame 
Sumber: spesialiskubahenamel.wordpress.com 

Rangka ruang yang terbuat dari 
bahan pipa besi yang dihubungkan 
satu dengan lainnya menggunakan 
ball joint/ bola baja. Penerapan space 
frame pada bangunan ini yaitu pada 
area olahraga lapangan indoor. 

Kekurangan Kelebihan  

 Tidak tahan api karena berbahan dasar logam 
dan dapat leleh akibat panas 

 Tenaga ahli masih terbatas 

 Mahal karena elemen berasal dari pabrik 

 Strukturnya ringan untuk 
perencanaan beban atap bentang 
lebar 

 Memiliki kekakuan yang cukup 
baik meskipun strukturnya ringan. 

 Memiliki bentuk fleksibel 

Atap Dak 

Atap Dak 
Sumber: sekilasinfokampus.blogspot.com 

Bahan dasar berupa campuran pasir, 
semen, dan batuan pecah/split yang 
diberi tulangan dan di cor langsung di 
tempat. Atap dak cocok diterapkan 
pada bangunan yang memiliki unsur 
arsitektur modern karena memiliki 
bentuk yang sederhana dan mudah 
diterapkan pada bangunan. 

Kekurangan  Kelebihan  

 Biaya pembuatan mahal 

 Masih sering terjadi rembesan air dan sering 
terjadi genangan 

 Bentuk atap yang datar kurang sesuai dengan 
iklim tropis 

 Mudah terserang lumut 
 

 Merupakan atap yang kuat dan 
tahan terhadap terpaan angin 

 Merupakan atap yang sering 
digunakan pada bangunan modern 
minimalis 

 Tahan terhadap api 

 Memilki kekedapan air yang baik 
 

 

7.1.5. Konsep Pelingkup 

Kebutuhan bahan bangunan yang akan digunakan dalam pembangunan 

Sport club yaitu: 
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Tabel 7. 2 Tabel Konsep Pelingkup 
Sumber: analisis pribadi 

PENUTUP LANTAI 

Keramik  

 
Lantai Keramik 

Sumber: www.sejasa.com 

 Memiliki banyak pilihan motif 

 Memiliki sifar konduktor 
terhadap panas dan dingin 

Kelebihan Kekurangan  

 Tahan lama bahkan bisa sampai puluhan tahun 

 Tersedia dalam berbagai tekstur dan pola 

 Perawatan mudah  

 Merupakan material keras 
dan licin sehingga kurang 
nyaman ketika basah 

 Mudah pecah saat 
pemasangan dan 
pengangkutan 

Karpet Tile 

Karpet Tile 

Sumber: www.wordpress.com 

Karpet tile merupakan karpet anti 
selip 
Karpet berbentuk potongan 
persegi umumnya 50x50cm 
Diterapkan pada area ruang 
fitnes dimana standar lantai 
ruang fitnes yaitu lantai anti selip. 
Selain itu karpet dapat 
membantu meredam suara. 

Kelebihan  Kekurangan 

 Mudah diganti dan dibersihkan 

 Mudah di kreasikan karena tidak berupa karpet 
meteran 

 Pemasangan mudah 

 Mudah kotor 

 Memerlukan perawatan 
khusus 

Rumput Sintetis 

Rumput Sintetis 
Sumber: www.rumputfutsaljakarta.com 

Merupakan serat sintetis yang 
kualitasnya menyerupai rumput 
alami. Cocok digunakan pada 
bidang olahraga yang pada 
umumnya menggunakan rumput 
dalam pertandingan. Rumput ini 
diterapkan pada area lapangan 
futsal. 

Kelebihan  Kekurangan  

 Pemeliharaan mudah 

 Tidak kotor dalam pemasangan 

 Tersedia beberapa model rumput dari warna 
dan tekstur 

 

 Lama kelamaan akan rontok 
dan berubah warna 

 Jika terkena panas akan 
menjadi bau karet panas 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG6t2pwtbcAhVCo48KHd1VAUEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sejasa.com/blog/daftar-harga-keramik-terbaru/&psig=AOvVaw3Rdc2ebXPLWePVbiEDOIGV&ust=1533579271452944
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiStcGhyNfcAhUJP48KHV32Cf4QjRx6BAgBEAU&url=https://lantaifutsaljakarta.wordpress.com/2017/08/26/jual-rumput-sintetis/&psig=AOvVaw1ObnyzDmE9QUnZO1511Pb3&ust=1533615251044281
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Parquet  

Lantai Parquet 
Sumber: www.qrumah.com 

Kepingan atau lembaran kayu 
berbentuk persegi atau persegi 
panjang yang biasanya juga 
disebut ubin kayu. Lantai parquet 
memberikan kesan natural dalam 
ruang, sehingga cocok untuk 
diterapkan ke bangunan. 

Kelebihan  Kekurangan  

 Mudah dibersihkan 

 Tahan lama  

 Tidak menyebabkan debu berlebih karena 
permukaannya yang mengkilap 

 Lantai parket licin 

 Sering berbunyi ketika diinjak 

 Lantai mudah tergores 

Kalsiboard  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kalsiboard 
Sumber: www.surabayateknik.com 

 

Material bangunan ini terbuat 
dari campuran semen, pasir 

silika, dan serat selulosa. 
Kalsiboard merupakan plafond 

yang mudah didapat dan banyak 
diterapkan di bangunan apapun 
karena kualitasnya yang baik. 

Kelebihan  Kekurangan  

 Pemasangannya mudah dan cepat 

 Kalsiboard mengandung 0% asbes sehingga 
aman bagi kesehatan 

 Tingkat kembang susutnya 
tinggi 

 Jika sambungan nat tidak 
sempurna akan menyebabkan 
keretakan pada sambungan 

 Membutuhkan rangka yang 
kuat 

Kaca  

Kaca pada Fasad Bangunan 
Fsumber: www.acadearsitektural.blogspot.com 

Kaca diterapkan untuk 
mendapatkan view keluar 
bangunan dan juga sebagai 
pencahayaan alami. 
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Kelebihan  Kekurangan  

 Memberikan peluang sinar matahari masuk ke 
dalam bangunan 

 Kaca memiliki ketehanan yang baik terhadap 
abrasi 

 Bentuknya dapat dimodifikasi 

 Tahan lama, tanpa mengalami perubahan sifat 
dan karakteristik. 

 Mudah pecah 

 Menyebabkan ruang menjadi 
panas karena sinar matahari 
yang masuk ke ruang sampai 
90% 

 Jika terkena air hujan mudah 
teroksidasi 

Batu Bata Merah 

 Batu Bata Merah 
Sumber: www.hargaper.com 

 

Terbuat dari tanah liat yang 
dibakar hingga warnanya 
kemerahan. Batu bata cocok 
diterapkan pada bangunan 
karena ketahanan terhadap 
cuaca, serta memberikan 
kesejukan didalam ruangan. 

Kelebihan Kekurangan  

 Awet, kuat dan murah 

 Batu bata memberikan kesejukan didalam 
ruangan dan 

 Tahan api dan tidak mudah retak 

 Waktu pemasangan lama 
karena ukuran batu bata kecil 

 Potongan batu bata banyak 
yang terbuang saat 
pemasangan 

 Kurang cocok untuk bangunan 
2lantai keatas karena 
bebannya berat 

Panel Akustik 

Panel Akustik 
Sumber: www. alibaba 

 

Panel akustik yang dibutuhkan 
yaitu untuk menyerap suara dari 
luar agar tidak masuk ke dalam 
ruangan. Penerapan pada setiap 
ruang karena ruang 
membutuhkan suasana yang 
tenang. 

Kelebihan Kekurangan  

 Memiliki desain unik 

 Selain fungsi juga dapat dimanfaatkan untuk 
estetika 

 Mudah rusak jika terkena 
goresan 
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7.1.6. Konsep Sistem Bangunan 

Sistem utilitas merupakan faktor  yang penting pada sebuah bangunan 

mulai dari kebutuhan air hingga pengolahan limbah. Berikut merupakan 

beberapa sistem yang diterapkan pada bangunan ini: 

Sistem Jaringan Air Bersih 

Sistem air bersih utama berasal dari PDAM kota yang di distribusikan 

melalui jaringan air bersih kota. Terdapat dua jenis sistem penyaluran air 

pada bangunan yaitu: 

a. Sistem Up-Feed 

Pada sistem air bersih di distribusikan ke ruang-ruang menggunakan 

pompa air yang berasal dari tandon bawah. 

b. Sistem Down-Feed 

Sistem ini memanfaatkan gravitasi dengan mengalirkan air pada 

tandon atas menuju ke ruang-ruang. 

Pada sistem air bersih ini digunakan untuk jaringan air bersih pada kamar 

mandi terutama pada area bilas Spa, Sauna, dan bilas setelah berenang.   

Sistem Utilitas Kolam Renang  

Pada kolam renang menggunakan sistem skimmer dimana merupakan 

sebuah sistem sirkulasi air yang mengkondisikan air kolam renang tidak 

melimpah keluar dari dinding kolam renang, dan dindingnya lebih tinggi dari 

permukaan kolam renang. Sistem sirkulasi simpel, namun membutuhkan 

sebuah alat yaitu Skimmer Box yang berfungsi untuk menampung kotoran 

yang mengapung di kolam renang supaya ketika air kolam terhisap ke 

pompa sudah bersih. Selain itu digunakan untuk menempatkan kaporit 
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tablet agar lantai kolam renang tidak manjadi kotor karna dampak pelarutan 

kaporit.  

Sistem Pengolahan Limbah 

Berdasarkan pengaliran pipanya, penyaluran limbah dibagi menjadi dua 

jenis yaitu sistem one pipe dimana air kotor dialirkan oleh pipa dengan ujung 

terbuka dan two pipe dimana air limbah dan tinja dialirkan melalui pipa yang 

berbeda. Berikut merupakan distribusi limbah berdasarkan jenis limbahnya: 

a. Jaringan Limbah Cair (Grey Water) 

Limbah cair dialirkan pada bak penampung dan diolah di filter 

organik/bio filtration lalu setelah diolah dapat digunakan untuk 

menyiram tanaman, sedangkan air yang mengendap akan dibuang 

menuju saluran kota. 

b. Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Limbah padat yang dimaksud pada bangunan ini adalah limbah yang 

berasal dari kotoran manusia. Limbah padat akan ditampung pada 

bio tank dan setelah diolah akan dibuang ke saluran kota. 

c. Jaringan Air Hujan 

Air hujan yang jatuh ke bangunan akan ditampung oleh talang 

menuju ground tank khusus penampungan air hujan. Setelah melalui 

filtrasi khusus, air hujan dapat digunakan untuk flush toilet.  

Manajemen Sampah 

Manajemen sampah pada banguan ini terdiri dari beberapa metode sistem 

pembuangannya yaitu: 
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a. Dikumpulkan ke shaft sampah 

Pada metode ini sampah organik dan anorganik pada setiap lantai 

bangunan dibuang melalui shaft sampah vertikal. Sampah yang 

terkumpul akan diangkut oleh petugas kebersihan kota. 

b. Dibusukkan melalui Lubang Biopori 

Pada sistem biopori, hanya sampah organik saja yang dapat diolah 

melalui lubang biopori. Lubang biopori berukuran 10cm dengan 

kedalaman 70-100cm yang ditempatkan pada sekitar area hijau 

tapak. Lubang ini dapat meningkatkan daya serap air ke dalam 

tanah. 

 

Fire Fighting System 

Berdasarkan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, fire 

fighting system dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

a. Penanggulangan Pasif 

Pada sistem ini bangunan merespon secara pasif dengan 

mengaplikasikan material dan struktur yang tahan terhadap api. 

Gambar 7. 5 Lubang Biopori 
Sumber: google.com 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbp-b1ptbcAhWGNo8KHTiCB9EQjRx6BAgBEAU&url=https://alamendah.org/2009/10/14/lubang-resapan-biopori-sederhana-tepat-guna/&psig=AOvVaw15wjs3g411K-kQ7PUuuDn8&ust=1533571967813469
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Selain itu terdapat pemadaman secara pasif, contohnya tangga 

darurat, pintu darurat kebakaran, dan smoke detector/sprinkler. 

b. Penanggulangan Aktif 

Sistem penanggulangan aktif membutuhkan aksi dari pengguna 

jika terjadi kebakaran. Perlu adanya alat-alat pemadam 

kebakaran di dalam bangunan untuk mengantisipasi jika terjadi 

kebakaran yaitu denga alat-alat antara lain: 

 APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

 Hydrant Bangunan 

 Hydrant Pekarangan 

Sistem Telekomunikasi Serat Optik 

Sistem komunikasi serat optik berbeda dengan telekomunikasi yang 

menggunakan gelombang elektromagnet, maka pada serat optik 

gelombang cahaya yang bertugas membawa sinyal informasi. Untuk 

merubah sinyal listrik ke gelombang cahaya atau kebalikannya dapat 

dilakukan oleh komponen elektronik yang dikenal dengan nama komponen 

optoelectronic pada setiap ujung serat optik. Serat optik diterapkan pada 

bangunan Sport club untuk mengiriman sinyal telepon, internet, dan TV. 

Elektrikal  

Penyaluran jaringan listrik merupakan elemen yang sangat dibutuhkan 

dalam Sport club dimana alat-alat olahraga yang digunakan menggunakan 

energi listrik. Suplai sumber listrik utama pada Sport club berasal dari PLN. 

Sedangkan suplai sumber listrik sekunder berasal dari generator set / 

genset dimana berguna sebagai energi listrik cadangan pada bangunan ini.  
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Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal pada Sport club ini hanya menggunakan tangga 

karena hanya direncanakan sebagai bangunan dua lantai. 

Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada Sport club menggunakan sistem keamanan aktif 

dan pasif.  

a. Sistem Aktif 

Sistem aktif menggunakan jasa petugas keamanan untuk memantau 

bangunan secara keseluruhan dengan patroli didalam maupun di 

sekitar bangunan. 

b. Sistem Pasif 

Sistem keamanan pasif menggunakan teknologi CCTV yang 

dipasang pada titik-titik tertentu yang sekiranya rawan terjadi tindak 

kejahatan. CCTV terhubung dengan layar keamanan pada ruang 

CCTV yang menyala selama 24 jam. 

Sistem Penangkal Petir 

Penggunaan sistem penangkal petir menggunakan jenis penangkal petir 

flash vectron. Pemilihan penangkal petir berdasarkan keunggulan 

penangkal petir ini daripada sistem konvensional. Jangkauan penangkal 

petir sistem ini adalah 50-150 meter. Sistem kerja penangkal petir ini adalah 

dengan menangkap dan menarik petir yang menyambar di area terlindungi 

agar masuk ke kepala penangkal petir. Setelah ditangkap lalu petir dialirkan 

ke tanah. 
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7.1.7. Konsep Teknologi 

1. Alat Fitnes 

Pada analisa teknologi bangunan dapat ditonjolkan melalui alat-alat 

fitnes yang saat ini sudah semakin maju dan bersifat kompleks yaitu 

satu alat fitnes dapat digunakan untuk beberapa fungsi olahraga.  

Dengan begitu maka pembangunan tidak terlalu membutuhkan 

ruang yang besar. Contohnya pada alat fitnes dibawah ini, dalam  

satu bentuk alat, memiliki banyak fungs diantatanya untuk 

pengencangan betis, otot perut, dan membantu mengontrol 

pernapasan. 

2. Pavegen Systems  

Pavegen merupakan teknologi yang memanfaatkan energi dari 

langkah kaki manusia untuk menghasilkan energi listrik melalui ubin 

yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. 

Gambar 7. 6 Alat Fitnes Multifungsi 
Sumber: www.poskota.com 

 

 

Gambar 7. 7 Prinsip Kerja Pavegen 
SystemGambar 7. 8 Alat Fitnes Multifungsi 

Sumber: www.poskota.com 
 

Gambar 7. 9 Prinsip Kerja Pavegen System 
Sumber: www.kaskus.co.id 

 

 

Gambar 7. 10 Penerapan Solar PanelGambar 7. 
11 Prinsip Kerja Pavegen System 

Sumber: www.kaskus.co.id 
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3.  Solar Panel 

Merupakan  konversi cahaya sinar matahari yang menggunankan 

tenaga surya terkonsentrasi sehingga menghasilkan tenaga listrik 

yang dapat digunakan dalam sebuah bangunan.  Solar panel 

merupakan teknologi yang ramah lingkungan, tidak memerlukan 

bahan bakar minyak dan juga kapasitas listiriknya dapat ditambah 

sesuai kebutuhan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 12 Solar Panel 
Sumber: google.com 


