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BAB VII LANDASAN PERANCANGAN 

A. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

1. Organisasi Ruang Makro Taman Budaya 

Konsep perencanaan organisasi ruang secara keseluruhan menggunakan 

penataan dengan sistem organisasi cluster. Sistem ini dipilih karena 

mempertimbangkan kedekatan fisik untuk menghubungkan suatu bangunan 

dengan bangunan lainnya. Dalam perancangannya sistem cluster dalam Taman 

Budaya nantinya akan memberi kesatuan bagi bangunan-bangunan yang 

memiliki perbedaan bentuk, fungsi dan ukuran. Sistem Cluster menjadi pilihan 

karena tidak berasal dari konsep geometri yang kaku sehingga organisasi 

bangunan akan bersifat fleksibel dan menerima perubahan atau pertumbuhan 

tanpa mengurangi karakter Taman Budaya Sultra. Hal ini tentu sejalan dengan 

fungsi dan tujuan Taman Budaya Sultra sebagai obyek wisata yang tentu akan 

mengalami pengembangan baik dalam desain maupun sirkulasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penerapannya sistem organisasi cluster akan di tata secara 

mengelompok  dilengkapi dengan area masuk yang dapat menjangkau tatanan 

kompleks bangnan di dalamnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 7 1 Organisasi Ruang Cluster  
Sumber : Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, 

Ruang dan Tatanan, 1996 

Gambar 7 2 Sistem Organisasi Ruang Cluster  
Sumber : Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan, 1996 
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2. Pola Tatanan Ruang Mikro Taman budaya 

Secara mendasar terdapat 8 area utama yang akan difokuskan lebih lanjut 

penataan ruangnya dalam perancangan Redesain Taman Budaya Sultra untuk 

mendukung fungsi utama yaitu : 

a) Gedung Pertunjukan 

Dalam penataan ruang area pertunjukan seni akan menggunakan 

organisasi ruang terpusat dimana area panggung akan menjadi focus utama 

(pusat) dan kemudian di ikuti oleh penataan ruang sekunder di di sekitarnya 

seperti area menonton, ruang backstage dan ruang panggung. Berdasarkan 

hirarki nya tentunya area menonton memilki artikulasi terhadap 

kemungkinan bahwa memiliki pengaruh besar dibanding ruang ruang 

sekuder di sekitarnya. Sehingga dapat memberi makna bahwa area 

menonton pertunjukan sebagi representasi ruang utama pada area ini. 

b) Galeri Seni Rupa 

Dalam penataan display karya pada Galeri akan menggunakan konsep 

tata ruang linear. Hal ini akan memudahkan bagi pengunjung untuk 

menikmati karya seni secara bertahap sesuai dengan konsep gallery. 

Konsep Linear akan di dukung dengan peletakan karya pada area yang 

ditentukan dan diberikan sekat atau batasan tertentu untuk membentuk alur 

yang jelas bagi pengunjung. 

c) Gedung Sanggar pelatihan Seni Tari / teater 

Dalam Penataan ruang pada gedung sanggar pelatihan seni ini akan 

mengguakan konsep tata ruang terpusat sehinnga pada tatanan ruang 

sekunder penunjang ruang latihan akan membentuk kesan hirarki dan 

pemaknaan ruang latihan menjadi tujuan utama dari beberapa ruang 

didalamnya. 

d) Amphiteater 

Dalam pola tata ruang pada ampitheater ini kasus nya sama dengan 

gedung pertunjukan dengan menggunakan organisasi ruang terpusat di 

mana ruang panggung menjadi fokal point  

e) Rehearsal Studio 

Pola penataan ruang pada Studio rehearsal ini menggunakan pola 

penataan ruang grid dimana ruang ruang nantinya mempunyai kesamaan 

dimensi antar ruang dengan membentuk geometri geometri sehingga pada 

prinsipnya memberi kesan berulang dan mendalam. 

f) Fasilitas Penunjang 



 
 

145 
 

Dalam penataan ruang pada fasilitas penunjang menggunakan konsep 

organisasi cluster. Penataan area penunjang yang dinamis dan fleksibel 

dirasa tepat jika menggunakan organisasi cluster. Nantinya ruang-ruang 

yang ada pada area penunjang akan memiliki perbedaan fungsi, bentuk, 

ukuran dan berhubungan satu sama lain. 

g) Kantor Pengelola 

Dalam penataan ruang kantor pengelola menggunakan pola organisasi 

ruang cluster dimana berdasarkan persyaratan fungsional seperti ukuran, 

wujud ataupun jarak letak memiliki dimensi yang berbeda beda namun masih 

saling berkeitan satu sama lain. Sesuai fungsi nya bahwa kantor pengelola 

di sini di tempatkan satu kesatuan dan memiliki hubungan antar ruang. 

h) Fasilitas Servis 

Dalam penataannya area servis tidak memiliki struktur organisasi ruang 

secara khusus. Nantinya ruang ruang pada Area Sevis akan menyebar 

berada dalam area-area lain sesuai dengan kebutuhan dan peletakan 

perabot yang bersifat servis. Namun penempatan beberapa ruang seperti 

ruang genset trafo serta panel utama akan diletakan berbeda sehingga akan 

membentuk pola organisasi terpusat. 

B. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Dalam rancangan redesain ini secara arsitektur keseluruhan bentuk bangunan 

dianggap sebagai transformasi sebuah bentuk dasar dari solid-solid priner, variasi-

variasi yang dimunculkan melalui manipulasi satu atau beberapa dimensi atau 

dengan penambahan maupun pengurangan elemen-elemen. Dalam perancangan 

bentuk arsitektur terdapat 3 transformasi yaitu tranformasi dimensional, subtraktif 

(pengurangan) dan aditif (penambahan).  

Transformasi dimensional merupakan suatu bentuk yang dapat 

ditransformasikan dengan cara merubah satu atau lebih dimensi-dimensinya dan 

tetap mempertahankan identitasnya sebagai anggota sebuah keluarga bentuk.   

Transformasi subtraktif (pengurangan) merupakan suatu betuk yang dapat 

ditransformasikan dengan cara mengurangi sebagian volumenya, dengan 

tergantung tingkat proses subtraktifnya, bentuk dapat mempertahankan identitas 

asalnya atau ditranformasikan kedalam bentuk lain.  

Transformasi aditif (penambahan) merupakan suatu bentuk yang dapat 

ditransformasikan dengan penambahan elemen-elemen pada volumennya. Sifat 

dari proses aditif ini serta jumlah dan ukuran relative elemen-elemen yang 
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ditempelkan akan menentukan apakah identitas bentuk awalnya dirubah atau 

dipertahankan. 

1) Gedung Pertunjukan 

Terkait kasus gedung pertunjukan ini telah dikaji dan bahas pada bab 

sebelumnya bahwa rancagan Redein jika dikaitkan dengan pemahaman 

transformasi bahwa gedung ini menerapkan sifat dari Transformasi dimensional 

dengan cara merubah satu atau lebih dimensi-dimensinya dan tetap 

mempertahankan identitasnya sebagia bangunan gedung fasilitas untuk 

pertunjuakan seni. Penambahan (aditif) elemen-elemen pada volumennya 

didasari dengan penambahan fasilitas fasilitas penunjang kegiatan di dalam 

gedung pertunjukan. 

2) Galeri Seni Rupa 

Pada gedung Galeri ini juga menerapkan penambahan secara keselurahan 

kasus nya sama seperti gedung pertunjuakan yaitu dengan penambahan 

berdasarkan fasilitas juga didasari dari penambahan (aditif) berdasarkan 

kapasitas pengunjung yang di asumsikan meningkat sesuai asumsi kenaikan 

pengungjung pertahun pada objek wisata dalam hal ini wisata budaya. 

3) Gedung Sanggar pelatihan Seni Tari / teater 

Untuk rancangan bentuk pada gedung ini didasari dari bentuk awal eksisting 

dengan mengalami banyak transpormasi secara keseluruhan elemen 

transformasi substraktif sebagai cara mengurangi sebagian volumenya, dengan 

tergantung tingkat proses subtraktifnya, bentuk dapat mempertahankan 

identitas asalnya atau ditranformasikan kedalam bentuk lain 

4) Ampitheater 

Transformasi yang dihasilkan dari fasilitas utama ini mengalami transfomasi 

pengurangan (substraktif) secara keseluruhan sehingga menghasilkan bentuk 

yang baru namun tetap mengambil bentuk dari tipologi fungsi bangunan itu 

sendiri dengan tetap merepresentatif kan kegiatan fungsi pertunjuakan di area 

terbuka 

5) Rehearsal Studio 

Merupakan fungsi bangunan baru di taman budaya sehingga memunculkan 

bentuk yang juga mengalami transfomasi tipologi berdasarkan fungsinya sebagi 

area tempat berlatih bagi pada pelaku seni musik. Dimana bentuk dasar 

dipengaruhi oleh ukuran dari jenis kegiatan itu sendiri sehingga diemensi 

dimensi tersebut menentukan proporsi suatu bentuk. 
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f) Fasilitas Penunjang 

Karakter bentuk bangunan sifat nya sama dengan bangunan bangunan 

sebelumnya dimana sebagai fasilitas penunjang didalam komplek Taman 

Budaya memiliki kedekatan fisik dengan bangunan fasilitas utama sehingga 

bentuk dan proporsi dihasilkan berdasarkan dimensi diimensi yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

g) Kantor Pengelola 

Konsep bentuk yang dihasilkan didasari dari transfomasi penambahan 

(aditif) dimana dimensi dimensi yang tercipta berdasarkan penambahan jumlah 

pengelola sehingga bentuk dan proporsi kantor pengelola didasari oleh 

penambahan dari pengembangan bentuk awal. 

C. Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

Konsep struktur ini merupakan konsep/pemilihan material struktur yang cocok 

sehingga dapat diaplikasikan pada bentukan yang dipilih pada konsep bentuk. 

Konsep struktur ini menyesuaikan dengan bentuk dari transfomasi Taman 

budaya.baik dari segi substraktif (engurangan) maupun aditif (penambahan) 

terhadap dimensi terhadap perkembangan rancangan. Konsep struktur dibedakan 

menjadi 3 yaitu sturktur bawah, struktur tengah, dan struktur atas. 

Tabel 7 1 Konsep Struktur Bangunan 

Struktur Bawah 

Jenis Keterangan 

Pondasi Bore pile 

Pondasi ini digunakan untuk mendukung 
bangunan dengan bentang yang lebar 
dengan jarak modular kolom cukup 
panjang. Penempatan nya yaitu pada 
bangunan gedung pertunjuakan,  pada 
ruang galeri dan gedung pelatihan seni 
Tari / teater dengan rancangan yang 
memiliki spesifikasi kegiatan yang cukup 
membutuhkan ruang yg cukup luas 

Pondasi footplat dan Pondasi Lajur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pondasi footplat dan lajur ini diterapkan 
pada bangunan fasilitas penunjang dan 
Kantor pengelola yang tidak memiliki 
bentang yang cukup lebar 
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Struktur Tengah 

 
Struktur Beton Bertulang 

 

Struktur beton bertulang merupakan 
struktur yang paling banyak digunakan 
atau dibangun orang dibandingkan dengan 
jenis struktur yang lainnya. Struktur beton 
bertulang lebih murah dan lebih monolit 
dibandingkan dengan struktur baja 
maupun struktur komposit., maka struktur 
ini mempunyai perilaku yang baik di dalam 
memikul beban gempa. Untuk 
mendapatkan hal ini , maka di dalam 
perancangan struktur beton bertulang 
tahan gempa, perlu diperhatikan adanya 
detail penulangan yang baik dan benar.  

Struktur Rangka Kayu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktur kayu merupakan struktur dengan 
ketahanan yang cukup baik terhadap 
pengaruh gempa, dan merupakan struktur 
yang ringan dan mampu menyerap banyak 
energi gempa sebelum runtuh. Kelemahan 
dari struktur kayu ini adalah tidak tahan 
terhadap kebakaran.  

Dinding Bata Ringan Dinding pengisi yang terbuat dari susunan 
bata ringan Kelebihan :Memiliki beban 
yang ringan Lebih ekonomis karena 
ukurannya yang relative besar Tidak 
menggunakan banyak plesteran 
Kekurangan : Jika diekspose tidak memiliki 
ketahanan yang lama 

Dinding Precast 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dinding pengisi non structural yang terbuat 
dari beton precast Kelebihan Tahan 
terhadap api, Kuat dan stabil , Menghemat 
waktu dan pengerjaan. Kekurangan : Tidak 
memiliki banyak varian Bentuk pabrikasi 
tidak dapat diubah 

Dinding Partisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinding sekunder yang digunakan sebagai 
pemisah dan sifatnya tidak permanen lebih 
banyak diterapkan pada ruang ruang galeri 

Plat Lantai (Beton bertulang konvensional) 
 
 
 
 

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

 
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. Penerapannya pada beberapa 
fasilitas penunjang dan Kantor pengelola. 

Space Truss (Rangka Bidang Ruang) 

 
 

Konsep struktur Space Truss di gunakan 
pada area ruang yang membutuhkan jarak 
bentang yang cukup lebar. Pemilihan 
struktur space Truss ini merupakan hal 
yang tepat dengan menunjang konsep 
ruang dengan space yang spesifik pada 
Gedung Pertunjukan Seni dengan 
Kapasitas 500 orang. 

 
 

Struktur Atap Kayu 
 
 

 
 
 

Konsep Struktur Atap kayu dipergunakan 
pada beberapa bangunan yang akan 
diekspos dengan menunjukan kesan 
tradisional dan tahan gempa 

Sumber : Analisa Pribadi, 2019 

D. Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

Bahan bangunan meliputi dinding, lantai, plafond dan atap. Penentuan konsep 

bahan bangunan dilakukan untuk mendapatkan  jenis pelingkup bangunan yang 
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sesuai dan efektif dalam penerapan kedalam bangunan yang direncanakan dengan 

cara menganalisa kelebihan dan kekurangan masing-masing pelingkup bangunan 

yang memungkinkan untuk diterapkan.  

1) Lantai 

Pengguanaan bahan lantai di beberapa ruang di Taman budaya 

perencanaannya cukup beragam tergantung spesifikasi kegiatan dan aktivitas 

didalamnya di beberapa ruang yang membutuhkan spesifikasi kegiatan yang 

membutuhkan tingkat keakustikan ruangan seperti gedung pertunjukan 

menggunakan karpet berbahan Nylon menahan gesekan, tidak mudah kotor 

dan lapuk, bersifat antistatik dan mudah dibersihkan serta sangat cocok guna 

keaskutikan sebuah ruangan namun di beberapa tempat lain seperti pada area 

penerimaan pengunjung gedung pertunjukan dan galeri menggunakan lantai 

granit guna memberikan kesan / makna elegan. namun pada ruang fasilitas lain 

seperti dan area pelatihan seni dan reharsal studio menggunakan bahan 

parquet guna memberi variasi dan lebih memberi kesan organik dan natural. 

2) Dinding 

Penggunaan material pelapis dinding juga terdapat beberapa variasi tergantung 

spesifikasi kegiatan didalamnya terkusus ruang yang bergantung pada sifat 

akustik yaitu pada area pertunjukan pada gedung pertunjukan seni dan studio 

rehearsal diharapkan untuk memperthatikan pelapis dinding sebagai elemen 

peredam oleh karena itu penggunaan bahan material kayu dan parket 

diterapkan sebagai konsep ruang yang membutuhkan keaskutikan pada 

ruangan ini. Pada ruang ruang yang lainnya menerapkan plester ekspos yang 

memberi kesan natural pada ruang ruang tersebut. 

3) Atap / Langit Langit 

Konsep perencanaan plafond / langit langit dibentuk dinamis dan bervariatif 

menyesuaikan jenis kegiatan yang terjadi jika jenis kegiatannya formal maka 

material plafond tersebut menggunakan Gybsumboard material material 

tersebut digunakan pada sebagian besar ruang ruang pada fasilitas Taman 

Budaya seperti pada fasilitas Kantor pengelola dan sebagian besar pada area 

fasilitas sifat kegiatan yang mengkususkan pada suatu yang formal. Sedangkan 

pada fasiitas area yang memberikan kesan kebebasan seperti ruang ruang 

pada area pertunjukan dan galeri serta area pelatihan menggunakan material 

plafond / langit langit dari Plafon Polyvinyl chloride (PVC) yang lebih berkarakter 

dan memilki kelebihan terhadap kedap suara bahan material ini sangat cocok 

pada area yang membutuhkan area pertunjukan seni dan rehearsal studio. 
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E. Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Berdasarkan karakteristik bangunan Rancangan Redesain Taman Budaya 

Sulawesi tenggara secara keseleruhan memiliki karakteristik wajah bangunan 

berdasarkan fungsi dan kegiatan yang berbeda beda Hal tersebut didasari oleh 

fungsi yang akhirnya menciptakan tatanan masa yang saling terpisah di dalam 

komplek Taman Budaya itu sendiri.  

Konsep wajah bangunan pada rancangan Redesain dapat dikaitkan dengan 

kegiatan yang terjadi sehingga dapat merepresentasikan penampilan berdasarkan 

tipologi dari fungsi bangunan itu sendiri. Tipologi dapat juga diartikan sebagai 

sebuah konsep yang memilah sebuah kelompok objek berdasarkan kesamaan sifat-

sifat dasar , bahwa ada kecenderungan untuk mengelompokan unsur-unsur dalam 

suatu posisi yang random, baik berdasarkan kepada kekompakkan perletakkan, 

maupun karakteristik visual yang dimiliki. Untuk lebih mendalami wajah apa yang 

akan dihasilkan dari sebuah rancangan baru Taman Budaya ini menekankan pada 

tema perancangan dimana pada tema perancangan ini menampilkan sebuah 

penanda / kode pada karakteristik arsitektur lokal Sulawesi Tenggara. Sehingga 

tidak hanya fungsi yang ditampilkan berdasarkan representasi kegiatan dan 

aktivitas saja namun dapat diberikan sebuah penanda / kode makna Semantik 

sehingga dapat menghasilkan makna yang berbeda. Proses pengkodean makna 

kedalam desain dapat menciptakan ekspresi yang dihasilkan dari kode tersebut. 

F. Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

Konsep yang diterapkan pada ruang tapak Taman Budaya Sultra menggunakan 

konsep tata ruang luar dengan sirkulasi menembus ruang  

 

 

 

 

 

 

 

Alur sirkulasi dapat diartikan sebagai “tali” yang mengikat ruang-ruang suatu 

bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun luar, menjadi saling 

berhubungan. Sirkulasi pergerakan atau ruang lingkup gerak yang berfungsi 

sebagai penghubung ruang satu dengan lainnya melalui atau menembus ruang 

yang lain ditempatkan sebagai zoning pembentuk ruang luar yang akan 

direncanakan sebagai tali dari indentitas dari fungsi Taman Budaya itu sendiri. 

Gambar 7 3 Sirkulasi Menembus Ruang  
Sumber : Snyder, James C. dan Catanese, Anthony J.; 1984; 

“Pengantar Arsitektur” 



 
 

152 
 

Terkait sirkulasi menembus ruang ini erat kaitannya dengan fungsi Taman itu 

sendiri dimana fungsi taman berperan penting dalam elemen pembentuk ruang luar 

sehingga pada penataanya fungsi taman ini diibaratkan sebagai alur sirkulasi yang 

juga menjadi area penghubung antar ruang ruang di dalam komplek Taman Budaya 

sultra. Ruang-ruang sirkulasi membentuk bagian yang tak dapat dipisahkan dari 

setiap organisasi bangunan dan memakan tempat yang cukup besar didalam ruang 

bangunan. Jika dilihat sebagai alat penghubung semata-mata, maka jalur sirkulasi 

harus menampung gerak manusia pada waktu mereka berkeliling, berhenti sejenak, 

beristirahat, atau menikmati pemandangan sepanjang jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep yang diterapkan dengan membentuk Network (jaringan) sebagai 

konfiguarsi yang terdiri dari jalan jalan yang menghubungkan titik titik tertentu dalam 

ruang luar dengan membentuk zoning zoning sebagai titik pertemuan diantara 

organisasi ruang ruang dalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan mengatur tata ruang luar dan dalam di mana pada perancangan 

redesain ini secara keseluruhan makro zona zana organisasi ruang dalam 

Gambar 7 4 Sirkulasi Menembus Ruang 
Sumber : Ching, Francis D.K; 1993; “Teori Arsitektur : Bentuk, ruang,  

dan susunannya” 
 

Gambar 7 5 Zonasi Ruang Luar 
Sumber : Analisa Pribadi, 2019 
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menghasilkan organisasi ruang cluster sehingga tercapainya kedekatan fisik antar 

bangunan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

G. Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

a) Sistem Kelistrikan 

PLN  

b) Sistem Jaringan Komunikasi 

1) Speaker 

2) Telepon 

c) Sistem Keamanan Bangunan 

1) Security. 

2) CCTV. 

d) Konsep Pencahayaan 

Konsep penchayaan pada perancangan Redesain Taman Budaya Sultra ini 

nantinya akan menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan 

alami sendiri lebih banyak diaplikasikan pada ruang ruang fasilitas penunjang. 

Sedangkan pada fasilitas utama seperti gedung pertunjukan lebih 

mengutamakan pencahayaan buatan pada ruang pertunjukan. Pencahayaan 

buatan juga banyak diterapkan pada ruang galeri karena dalam hal ini 

pengkondisian objek berupa karya seni rupa yang tentunya tidak dapat langsung 

terkena sinar matahari/paparan panas dari sinar matahari namun pada ruang 

ruang penerimaan pengunjung publik diusahakan menggunakan pencahayaan 

alami. Begitu pula pada fasilitas fasilitas pengelola akan diutamakan 

menggunakan pencahyaan alami sehingga dapat meminimalisir penggunaan 

energi pada area fasilitas secara keseluruhan. 

e) Konsep Penghawaan 

Konsep penghawaan pada Taman Budaya ini menggunakan sistem 

penghawaan buatan yaitu AC (Air Conditioner)  dan beberapa menggunakan 

sistem penggunaan penghawaan Central (air handling unit) AHU pada gedung 

pertunjukan yang membutuhkan penghawaan buatan dengan efisiensi ruang 

yang dengan relatif cukup luas. Penghawaan alami lebih banyak diterapkan pada 

area penerimaan seperti lobby dan ruang informasi di beberapa bagian fasilitas 

taman budaya. 

f) Konsep Jaringan Air Bersih dan Air Kotor 

1) Air Bersih 

Sumber kebutuhan air bersih berasal dari PDAM yang dialirkan menuju 

ground tank sebagai penyimpanan air bersih lalu di pompa menuju roff tank 
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lalu menggunakan sistem down feed untuk di distribusikan kedalam 

bangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Air Kotor 

Sistem pembuangan air kotor dari toilet dialirkan menuju septic tank lalu 

di alirkan menuju sumur resapan. Sedangkan air kotor dari wastafel dialirkan 

menuju bak penampungan, sebelum dialirkan menuju sumur resapan. 

Setelah itu sebagian dialirkan menuju riol kota 

 

 

 

 

 

 

g) Konsep Sistem Pemadam Kebakaran 

1) Flame Detector 

Penggunaan alat pendeteksi nyala api segai langkah aal untuk 

mengantisipasi kebakaran pada bangunan perpustakaan nantinya. Cara kerja 

flame detector dengan mendeteksi nyala api menggunakan sinar ultraviolet 

yang di pancarkan oleh nyala api tersebut.  

2) Sprinkler 

Peletakan sprinkler air pada umumnya diletakan di berbagai keseluruhan 

ruang kegiatan. Namun mengingat fungsi bangunan sebagi perpustakaan, 

maka akan diterapkan Sprinkler gas CO2 agar koleksi buku dapat tetap 

diselamatkan. 

3) Smoke Detector 

Smoke detector berfungsi sebagai pendeteksi adanya asap pada tempat/ 

ruangan yang dipasangi smoke detector dengan suara alarm sebagai salah 

satu identifikasi penanggulangan kebakaran. 
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4) Fire Extinghuiser dan Hydrant 

Pada bangunan perpustakaan ini nantinya akan dilengkapi dengan 

penggunaan hydrant pada luar bangunan. Peletakan hydrant nantinya 

berjarak maksimal 35 meter. Selain itu guna menangguangi dalam bangunan 

akan menggunakan fire extinghuiser pada titik tertentu di dalam ruang, 

dengan jarak 20-25 meter. 

 

 


