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BAB VII  LANDASAN PERANCANGAN 

7.1. Konsep Ruang dan Tata Ruang 
Sekolah akademi penerbangan merupakan sekolah dengan kompleks bangunan 

yang terdiri dari banyak masa bangunan yang memiliki fungsi berbeda beda, untuk itu 

di buatlah konsep tata ruang dengan menggunakan pola tapak radial, pola radial ini 

adalah bentuk pola yang memanjang, keluar dari sebuah elemen inti yang letaknya di 

tengah dengan cara menyebar dari pusatnya, tetapi pola radial ini tidaklah dipakai 

100% untuk sirkulasi tapak yang ada, terdapat perpaduan pola campuran, pola yang 

mempunyai kombinasi bentuk per ruangan yang di bentuk secara acak sesuai dengan 

orientasi bangunan.  Pusat yang di maksut disini adalah lansekaping taman yang di 

gunakan sebagai tempat pembelajaran outdoor dan juga sekaligus tempat berkumpul 

para siswa.  

       
gambar 7 1 pola bentuk tata bangunan linear dancampuran 

sumber:  elearning.gunadarma.ac.id. 
 

Untuk ruangan ruangan sekolahnya terutama pada ruangan kelas, kantor 

pengelola,  asrama,  dan ruangan ruangan untuk pembelajaran, menggunakan pola 

linear biasanya terdiri dari deretan ruang yang saling terhubung satu sama lain. 

Dengan menggunakan pola radial tentunya untuk sirkulasi dari ruangan satu menuju 

ruang an lainnya mudah untuk di jangkau.  

 

  

  

  

  

 

  

 
gambar 7 2 pola bentuk linear 

sumber:www.google.com 
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7.2. Konsep Bentuk. 
Akademi Penerbangan merupakan sekolah penerbangan yang tidak lepas tadi sebuah 

moda transportasi udara, yaitu berupa pesawat terbang. Pesawat terbang merupakan 

sebuah alat yang dapat terbang bebas ke udara, layaknya seperti burung yang dapat 

terbang ke angkasa, dari penjelasan tersebut, sifat dan bentuk dari burung diambil dan 

di terapkan dalam tema desain bangunan Akademi Penerbangan ini. Bentuk burung 

di jadikan sebagai bentuk dari masa bangunan yang ada, sebagai visualisasi tampilan 

pada bangunan. Konsep arsitektur metafora yang di terapkan di dalam bangunan ini 

menggunakan kategori :  Intangible Metaphor (Metafora apstrak) 

 
Gambar 7 3 Pesawat Terbang 

Sumber : Www. Google.com  
Mengambil ide tentang burung dan pesawat terbang, berkonsep dari karakter dan sifat 

sifat pesawat terbang layaknya dapat terbang bebas seperti burung .Pesawat udara 

adalah mesin yang terbuat dari besi yang sangat berat, tetapi ia dapat terbang di 

atmosfir. Hal itu di karenakan adanya gaya angkat dari reaksi udara yang dapat 

mengangkat pesawat ke atas, gaya gravitasi yang membuat pesawat turun ke 

permukaan tanah, gaya hambat yang menghambat pesawat maju ke depan dan gaya 

dorong yang di hasilkan oleh mesin pesawat, sehingga pesawat ini dapat bergerak 

maju.untuk bisa terbang, pesawat membutuhkan Gaya Angkat (Lift) Yang lebih besar 

dari Gaya Grafitasi.  

Di dalam arsitektur, sifat sifat pesawat ini di terapkan di bangunan. Contohnya :  

1. Terkesan Ringan, Tipis, Kuat  

 
Gambar 7 4 Penerapan Karakter penerbangan ke dalam bangunan 

Sumber : www.google.com  
2. Menggantung (Di ibaratkan menggantung di udara) dan gagah 
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Gambar 7 5 Penerapan Karakter Pada Bangunan 

Sumber : www.pinteres.com  
 

3. Penataan bentuk ruang modul massa bangunan  

 
Gambar 7 6 Modul Masa Bangunan 

Sumber : www.ikonbentukwujudpesawat.com  
4. Hormat 

Menggunkan konsep hirarki dalam bentuk bangunan, sebagai tanda perbedaan 

ketinggian bangunan yang di ibaratkan ketinggian drajat / pangkat 

 

7.3. Konsep Keruangan  
Ruangan di dalam bangunan sangat berpengaruh terhadap fungsi dan aktivitas 

manusia di dalam ruang tersebut, terdapat beberapa prinsip keruangan dalam 

perancangan, antara lain : 

a. Asimetris : Pembagian elemen tidak berporos ke tengah dan tidak simetris 

antara kanan dan kiri.  

b. Detail  : Elemen yang berkaitan dengan detail barang yang ada di dalam 

ruangan, letak dalam perabotnya  diperhatikan dengan detail  

c. Ritme : Sebuah pola pengulangan repetisi yang di gunakan di dalam sebuah 

desain, tujuannya agar desain tidak monoton dan juga norak  

d. Skala dan proporsi : skala dan proporsi lebih menekankan ukuran dari msing 

masing ruangan.  

e. Warna : Pemilihan warna Sesuai dengan Karakter Kepribadian Pilot.  

Konsep Yang di pilih dalam membuat desain ruangan yang berkaitandengan fasad 

bangunan yang melambangkan karakter penerbangan. Berikut adalah gambaran yang 
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di terapkan pada bangunan. Konsep gambaran ruang yang di gunakan di Akademi 

Penerbangan ini adalah  .   

Perspektif Ruang Keterangan 

Ruang Simulator 

 

 
Gambar 7 7 Ruang Simulator Academy School 

Ruang simulator merupakan ruang di 

gunakan siswa untuk berlatih terbang 

sebelum mereka merasakan terbang yang 

sesungguhnya menggunakan pesawat 

nyata.  

Konsep tema dari ruangan tersebut adalah 

modern,dengan bentuk ruang yang  

transparan. 
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Ruang Tunggu dan santai pengelola 

 
Gambar 7 8 Ruang Tunggu dan Ruang santai 

pengelola 

Ruang Tunggu/ ruang santai di daerah 

pengelola ini menggunakan konsep 

bangunan yang simple namun terkesan  

modern. Menggunakan warna 

penerbangan.  

Ruang Pengelola 

 
Gambar 7 9 Ruang Pengelola 

Ruang pengelola menggunakan konsep 

elegan, bersih dan modern, 

Ruangan  memperlukan banyak view guna 

untuk menambah semangat pengelola, 

ketika sedang jenuh dan juga dengan 

adanya bukaan, pengelola dapat 

memantau siswa.  

 
Gambar 7 10 Ruang Hall Simulator 

Ruangan Hall Laboratorium dan simulator 

dalam Akademi Penerbangan. 

Ruang an ini merupakan Ruangan Hall 

yang berada di Gedung simulator,ruangan 

berbentuk VOID, menggunakan warna dan 

material bangunan yang transparan agar 

terlihat besar dan luas, menggunakan 

karena hall tersebut adalah ruang untuk 

berkumpulnya siswa sebelum ke ruang 

simulator, ruang pra simulator, ruang 

laboratorium radar, Ruang Lab Bahasa, 

Dll.  

 
Gambar 7 11 Ruang Resepsionis 

Ruang Resepsionis 

Ruang Resepsionis menggunakan warna 

biru, putih dan abu abu. Menampilkan 

kesan mewah dan juga elegan. Ruangan 

ini menggunakan prinsip perancangan 

Focal Point.   
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Gambar 7 12 Ruang Kelas 

Interior Kelas 

Ruang kelas, menggunakan warna putih 

dan biru, warna yang sangat lengket dan 

menyatu dengan warna warna 

penerbangan, warna putih dan biru 

melambangkan warna warna di udara dan 

laut yang tidak terhingga luasannya, 

sehingga membuat ruangan terkesan 

sangat luas.  

 
Gambar 7 13 Ruang Belajar Bersama 

Ruang Belajar Bersama 

Ruang Belajar Bersama instruktur , 

menganut konsep simetris antar ruangnya, 

menggunakan warna perpaduan biru dan 

putih yang melambangkan warna 

penerbangan.   memanfaatkan 

pencahayaan alami pada ruangan 

tersebut, agar proses belajar bersama 

antar siswa nyaman.  

 
Gambar 7 14Ruang Pra-Simulator 

Ruang Pra simulator.  

Ruangan yang di gunakan oleh siswa 

untuk melihat hasil dari simulator siswa 

yang sedang melakukan tes simulator.  

Ruangan di buat gelap agar siswa 

terfokuskan pada layar ruang.  

Ruangan tidak memutuhkan pencahayaan 

alami. 

 

 
Gambar 7 15 Ruang Santai Siswa 

Ruang Santai Siswa 

Ruangan ini di gunakan siswa untuk 

bersantai, sharing tentang pelajaran dan 

juga ruang belajar bersama yang berletak 

kan digedung sekolah, ruangan 

menggunakan warna yang cerah dan 

menggunakan pencahayaan 

alami.ruangan yang menampilkan kesan 

nyaman.  

 
Gambar 7 16 Ruang Makan Bersama 

Ruang Makan Bersama 

Ruang makan menggunakan pencahayaan 

dengan warna bangunan yang cerah untuk 

menambah semangat siswa, rungan 

memiliki view dan bukaan yang banyak, 

guna untuk menikmati suasana ruang 

ketika sedang makan.  

Tabel 5 5 Konsep Keruangan masing masing ruang 
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Sumber : Analisa Pribadi, 2019 
Kebutuhan Warna Penerapan Warna 

6. Putih  

 

    Warna putih merupakan warna netral pada suatu bangunan, warna 

ini memberi arti keaslian, kesan ringan, polos dan murni. Bila terlalu 

banyak, menimbulkan perasaan dingin, steril, dan terisolasi. 

Pemilihan warna putih sangat sesuai dengan karakter penerbangan.  

7. Biru 

 

    Warna biru adalah warna yang paling melekat di dalam dunia 

penerbangan, karena warna biru mencerminkan warna langit dan juga 

warna biru memberi arti konsisten, konsentrasi, kepercayaan. 

8. Biru muda 

 

    Warna biru muda juga merupakan warna  karakteristik dari sekolah 

penerbangan, karena warna biru melambangkan warna awan dan 

juga langit, warna biru muda ini memberi arti segar, perasaan ruang 

lebih lega, segar, fress dan juga menentramkan.  

9. Kuning 

 

    Warna kuning merupakan warna hubungan bar sebagai pangkat 

pilot, sngat melekat dengan keprofesiannya, sehingga warna kuning 

dan orange sangat menjadi pilihan, untuk memberikan kesan ramah, 

optimis, percaya diri, selalu waspada, selalu siaga dan positif 

10. Abu abu 

 

 

   Warna hitam melambangkan warna landasan daratan di dalam 

penerbangan, karena warna hitam ke abu abuan sudah melekat di 

dunia penerbangan sejak dahulu. hitam melambangkan adalah 

melambangkan kekuatan, keanggunan, formalitas, maskulin, dan 

modern.. maka dari itu warna abu abu di terapkan di dunia 

penerbangan.  

Tabel 5 6 Penerapan Warna Dalam Bangunan 
Sumber : Analisa pribadi, 2019 

 

7.4. Landasan Perancangan Wajah Bangunan. 
Wajah Bangunan yang di terapkan pada bangunan Akademi penerbangan 

menggunakan tema metafora, dengan penerapan Intangible Metaphor (Metafora 

apstrak), Menerapkan karakteristik dari sifat sifat penerbangan ke bangunan.  

  
Gambar 7 17  Wajah Bangunan Emirates Flight Academy 

Sumber : Emirates Flight Training Academy 
 

Emirates Flight Training Academy, dibangun didaerah Bandara Internasional Al 

Maktoum - Dubai World Central (DWC), Sekolah Penerbangan yang memiliki bentuk 

bangunan menarik, memunculkan suasana sekolah yang modern, nyaman, tenang 
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dan juga tercipta suasana yang menggambarkan karakteristik sekolah penerbangan. 

Menciptakan konsep gagah, tipis, melayang dan juga modern.  

7.5. Konsep Struktur bangunan 
Struktur bangunan merupakan inti dari bangunan karena struktur bangunan 

sifatnya memberi ke kokohan, perlindungan, keamanan bangunan dari gaya luar 

maupun beban dari bangunan itu sendiri. Sehingga perencanaan sistem pada 

banguan menjadi hal penting.  Berdasarkan kondisi tanah yang terdapat tapak, jenis 

tanah  di kecamatan kalasan adalah regusol dan latosol.  

NAMA STRUKTUR KETERANGAN 
STRUKTUR BAWAH 

Pondasi 
bangunan 
 

1. Pondasi foot plate 

 
Gambar 7 18 pondasi footplate, struktur bangunan 

sumber : www.google.com 

1. Kelebihan :  
Pondasi footplat dapat 
menahan bangunana 2-3 
lantai dan kekuatan 
pondasi dapat diatur 
dengan memanipulasi 
kualitas beton dan 
tulangan sesuai dengan 
yang diinginkan. 

2. Kekurangan: 
Tetapi dalam 
pembuatannya talud 
memerlukan biaya yang 
cukup mahal. 

 

Berdasarkan kondisi tanah yang terdapat di tapak, 
jenis tanah  di kecamatan kalasan adalah regusol dan 
latosol.Digunakan pondasi footplate. Karena dapat 
menahan bangunan 2-3 lantai. Kekuatan pondasi 
dapat di atur dengan kualitas beton dan tulangan, plat 
beton memiliki tebal 15-25 cm 

2. Pondasi lajur batu kali 

 
Gambar 7 19 pondasi batu kali, struktur bangunan 

sumber : www.google.com 
Berdasarkan kondisi tanah yang terdapat di tapak, 
jenis tanah  di kecamatan kalasan adalah regusol dan 
latosol. 
Untuk bangunan 1 lantai di gunakan pondasi batu kali 
untuk menghemat biaya dan juga pembuatannya 
mudah. 

1. Kelebihan :  
• Biaya tidak mahal 
• Galian tanah yang di 

butuhkan sedikit hanya 
pada kolom struktur 

• Pekerjaan rangka besi 
dapat di buat sebelum 
penggalian, untuk 
mempersingkat waktu  

2. Kekurangan: 
Beban maksimal yang 
dapat ditumpu oleh 
pondasi ini kurang lebih 
hanya bangunan 1 lantai 
saja. 

STRUKTUR TENGAH 
Kerangka 
bangunan  

1. Sistem rangka untuk asrama,kantor,pengelola) 

 
 

Gambar 7 20 sistem kerangka bangunan 
sumber:www.google.com 

1. Kelebihan :  
Sistem pelat beton dan 
balok dalam pengerjaan 
mudah dan banyak 
digunakan untuk bangunan 
tinggi. 

2. Kekurangan: 
Tetapi sistem pelat beton 
dan rangka memiliki biaya 
yang mahal dalam 
pengerjaannya dan sistem 
pelat beton dan rangka 
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Sistem struktur rangka adalah struktur menerima 
beban pada kolom dan balok saja. memiliki kekuatan 
yang sangat baik untuk bangunan fleksibilitas dalam 
penataan ruang.  

kurang memiliki nilai 
estetika. 

 

Dinding  1. Batu bata ringan 

 
Gambar 7 21 batu bata ringan 

sumber:www.google.com 
Dinding pengisi dengan skala ukuran yang besar, 
sehingga cepat dalam pembangunan 

1. Kelebihan : 
- Memiliki beban yang 

ringan 
- Lebih ekonomis 

karena ukurannya 
yang relative besar 

- Tidak menggunakan 
banyak plesteran 

2. Kekurangan : 
Jika diekspose tidak 
memiliki 
ketahanan yang lama 

2. Dinding Partisi 

 
Gambar 7 22 dinding partisi bangunann 

sumber:www.google.com  
Dinding yang di gunakan sebagai pemisah yang sifat 
dindingnya tidak permanent. Dapat di buatsewaktu 

waktu dan juga dapat di lepas.  

1. Kelebihan : 
- Cepat dalam pengerjaan 
- Dapat diekspose 
- Dapat dibongkar dan 
dipakai 
kembali 
2. Kekurangan : 
- Tidak tahan terhadap air 

3. Dinding Kaca 

 
Gambar 7 23 dinding kaca 

sumber:www.google.com 
Dinding kaca merupakan dinding transparan yang 

digunakan untuk melihat pemandangan.  
 

1. Kelebihan : 
- dinding kaca bisa 
memberikan efek 
luas, seolah olah 
menyatu dengan 
ingkungan sekitar  

- mampu 
memaksimalkan 
pandangan 

2. kekurangan  
-  jika menggunakan 
kaca dengan kualitas 
yang kurang bagus, 
mudah retak 

Plat lantai 1. Plat lantai beton bertulang.  

 
Gambar 7 24 plat lantai batu beton 

sumber : http:/bestanda.blogsport.co. id 
Plat yang terbuat dari beton dengan perkuatan yang kuat, 

dapat menompang beban hidup  dan beban mati di 
atasanya 

1. Kelebihan : 
- Bangunan 

menggunakan beton, 
dirasa dari segi ekonomi 
lebih murah di 
bandingkan memakai 
baja konvensional. 

- Mempunyai hubungan 
struktur rigid, karena 
terdapat balok induk 
dan balik anak yang 
saling mengikat. 

2. Kekurangan 
- Tidak efisien terhadap 

tinggi bangunan.  
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STRUKTUR ATAS 
Atap 
Rangka  

1. Rangka Baja. 

 
Gambar 7 10 Atap Rangka Baja 

Sumber : http;/trukotruss98.blogsport.co.id. 
Rangka baja di bunakan untuk asrama maupun 
Gedung Gedung lain.  
 

1. Kelebihan 
- Struktur nya ringan 
- Batang space frame 

bisa di produksi secara 
masal 

- Memiliki struktur 
kekakuan yang cukup 

- Memiliki bentuk 
fleksibel 

2. Kekurangan 
- Jika tidak di finishing 

dengan baik dapat 
berkarat 

- Kerangka tidak bisa di 
ekspos seperti kayu 

 2. Atap Dak beton  

 
Gambar 7 11 Atap Dak Beton 

sumber : http;/trukotruss98.blogsport.co.id. 
Umumnya berbahan beton bertulang, dengan 
pemberian tulangan rangka rangkap atas bawah dan 
di lapisi oleh water proofing agar tidakada air 

- Kelebihan :  
• Pada bagian atas atap 

dapat dipakai untuk 
beraktivitas/ ruang 
untuk serbaguna 

• Kontruksi atap menjadi 
satu dengan rangka 
portal sehingga kaku  

• Tahan api 
3. Kelemhan :  
• Suhu ruang menjadi 

agak panas karena 
terpapar sinar matahari 
secara langsung  

 3. Roof Garden  

 
Gambar 7 12 Roof Garden 
smber : https:/pinteres.com/ 

Merupakan atap yang fungsinya sebagai taman yang 
di rancang dengan baik dan dapat di akses untuk 
menikmati pemandangan.  

- Kelebihan : 
• Meredam hawa panas 

matahari  
• Memperindah atap 

bangunan 
• Memaksimalkanfungsi 

atap 
- Kekurangan:  

• Butuh perawatan 
tambahan 

 

7.6. Konsep Bahan Bangunan   

Nama  
Pelingkup 

Keterangan  

DINDING  
Dinding roster 

 
Gambar 7 25 dinding roster 
sumber:www.google.com  

Roster digunakan untuk penyekat dan 
juga berfungsi untuk ventiasi udara. 

Kesejukan terjaga,listrik menjadi 
hemat dengan pengurangan AC,  

Cahaya matahari juga dapat masuk 
kea era dalam bangunan. secara 
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langsung material inimenambah 
pencahayaan internal, 

Cat dinding 

 
Gambar 7 26 cat dinding 

www.google.com  

Menggunakan cat dinding pada 
ruangan ruangan di dalam ruangan.  

Cat dinding mudah untuk 
perawatannya dan juga memiliki 

beragam jenis warna. 

Kaca tempered 

 
Gambar 7 27 kaca tempered 

www.google.com  

Kaca yang di gunakan pada beberapa 
bagian dari eksterior bangunan untuk 

memasukan cahaya alami, dan di 
lanjutkan oleh secondary skin untuk 

pelapis agar tidak panas. 

Kaca  

 
Gambar 7 28 Kaca Curtain wall. 
Sumber : https://id.pinterest.com/  

Digunakan sebagai curtain wall/ 
pelapis Gedung non strukturan yang 

dapat di pasang dengan sistem spider 
fitting/ sistem rangka alumunium 

ACP 

 
Gambar 7 29 Alumunium composite 

panel 
www.google.com  

ACP digunakan untuk menghias 
bentuk bangunan menjadi cantik dan 
juga secondary skin, karena dari segi 
bentuk sangat mudah pengaplikasian 

nya 

LANTAI  
Lantai 

keramik 

 
Gambar 7 30 Lantai keramik 

Sumber : http://www.alliafurniture.com/ 

Material dengan dasar tanah liat dan 

beberapazat adiktif yang di bentuk 

dengan bahan zat adiktif pada suhu 

tinggi 

Lantai karpet  

 
Gambar 7 31 vynil laminate floor 

Sumber : http://scottsflooringamerica.com/ 

Merupakan alternative penutup atap 

yang pemasangan nya menggunakan 

lem pada bagian bawah dan di lekatkan 

pada plesteran/keramik lantai. 
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Lantai batu 

andesit 

 
Gambar 7 32 batu andesit 
sumber: www.google.com 

Pemilihan lantai andesit di dalam 

bangunan adalah untuk menciptakan 

suasana alam dengan penerapannya di 

bagian perkerasan bangunan seperti 

lahan parkir. 

ATAP 
Atap Genteng 

Tanah Liat  

 
Gambar 7 33 Atap genteng tanah liat 

sumber : http;/trukotruss98.blogsport.co.id 

Menggunakan atap genteng untuk 

bangunan bangunan kecil yang sifatnya 

hanya sebagai penunjang bangunan. 

Karena dirasa lebih hemat. 

Kaca 

Tempered 

 
Gambar 7 34 kaca tempered 

www.google.com 

Penutup atap yang digunakan untuk 

memasukan cahaya alami kedalam 

bangunan. Estetika dari kaca tempered 

ini menambah kesan mewah terhadap 

bangunan. 

PLAFOND 

Kalsiboard 

 
Gambar 7 35 plafond kalsiboard 

www.google.com 

Merupakan panel kalsium silikat yang 

menggunakan serat selulosa sebagai 

penguat. Pengeringan kalsiboard 

melalui proses autoclaving, sehingga 

panel menjadi stabil dan hampir tidak 

mengalami muai susut karena lembab 

atau panas. 

Gypsumboard 

 
Gambar 7 36 plafond gypsumboard 

www.google.com 

Plafon menggunakan gypsum dengan 

alasan gypsum dapat menyesuaikan 

berdasarkan dengan tingkat 

kebutuhan. 

Plafond 

Akustik 

 
Gambar 7 37 plafond akustik 

www.google.com 

Plafond ini dapat meredam kebisingan 

di dalam ruangan. 
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7.7. Konsep Utilitas 
No Alternatif 

terpilih 

Keterangan 

Sistem penghawaan Alami 

1 Jalur sirkulasi 

angin 

(Void)  

 Dengan menciptakan void pada 

bangunan sekolah, angina yang 

ada di sekitar dapat bergerak 

vertical menuju area atas. Dan 

juga udara panas dapat keluar 

naik 

2 Orientasi 

bukaan 

 
Gambar 7 39 orientasi bukaan bangunan 

www.google.com  

Mengatur arah bukaan yang 

berorientasi terhadap arah 

datangnya angin dan udara. 

Tidak membuka bukaan di area 

yang terkena sinar matahari 

secara langsung. 

3 Memperbanyak 

penghijauan 

sebagai sun 

shading 

 
Gambar 7 40 sun shading 

www.google.com  

Dengan menambah 

penghijauan di sekitar tapak/ 

bangunan. Dapat meningkatkan 

kehawaan alami yang sejuk. 

 

No Alternatif 

terpilih 

Gambar Keterangan 

Sistem penghawaan buatan 

1 Air 

counditioner 

(Indirect & 

direct cooling) 

Penghawaan buatan yang fungsinya 

untuk mengkondisikan udara 

ruangan pada suhu yang diinginkan. 

. 

Indirect Cooling 

mendinginkan udara dengan media 

air es pada kondensor (chilled water) 

pada suhu ± 5°C. Air es yang 

dihasilkankemudian disalurkan 

menuju AHU (Air Handling Unit) 

melaluipipa ducting. Sistem 

penghawaan udara seperti ini 

biasadikenal sebagai sistem central / 

terpusat. Altrnatif lainmengunakan 

sistem AC VRV 

Gambar 7 38 jalur sirkulasi angina 
www.google.com 

Gambar 7 41 air counditioner 
www.google.com  
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Direct cooling 

Sistem penghawaan buatan 

dengan mendinginkan udara di 

refrigerant yang di salurkan 

lanjung menuju ruangan tanpa 

ducting AC 

2 Exhaust Fan 

 

sistem penghawaan buatan yang 

fungsinya menyedot udara dari 

dalam ruang ke ruangan luar. 

Umumnya di gunakan pada 

ruang dapur, panrty, kamar 

mandi.dll 

 

No Alternatif 

terpilih 

Gambar Keterangan 

Sistem pencahayaan 

1 Bukaan 

Skylight (Atap) 

 
Gambar 7 44 bukaan skylight 

www.google.com 

Menggunakan material penutup 

atap yang bersifat transparent 

tetapi tebal untuk memasukkan 

cahaya dari atap. Dengan skylight 

akan mendapatkan intensitas 

cahaya yang banyak. 

2 Bukaan 

Dinding 

 
Gambar 7 45 bukaan dinding 

www.google.com 

Bukaan di dinding bangunan 

dapat membuat cahaya masukke 

dalam ruangan. Memanfaatkan 

sun shading sebagai façade 

bangunan. 

 

Penangkal petir 

1 Sistem ESE.  

(Early Screamer 

Emission). 

 

Kelebihannya adalah sedikit 

komponen kabelnya. Area 

perlindungan luas, mencapai 150m.  

biaya lebih murah jika di bandingkan 

penangkal petir yg lain. Perawatan 

dan pemasangan juga mudah dan 

bentuknya modern, sehingga 

estetika bangunan tidak terganggu. 

Gambar 7 42 indirect system 
www.google.com 

Gambar 7 43 exhaust fan 
www.google.com 

Gambar 7 46 sistem ESE (Early screamer emission) 
www.google,com 
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Sistem Distribusi Air Bersih. 

 Sistem Down 

Feed 

Riser System 

Air dipompa dari bawah ke reservoir atas, kemudian disalurkanmenuju 

outler air secara gravitasi. Kebutuhan pompa tergantung dari 

tinggi/jarak dari sumber penampungan air dibawah ke sumberair di 

atas/outlet air. 

Penerapan system pada bangunan sebagai berikut : 

 
Diagram 7 1 sistem down feed riser system 

Sistem Pengolahan Air Limbah 

1 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 

 
Diagram 7 2 sistem pengolahan air limbah 

sumber: Analisa pribadi 
Sistem Pengolahan Air Hujan Dan Air Kotor 

1 Sistem PAH 

(Pemanfaatan 

air hujan) 

 
Gambar 7 47 sistem pemanfaatan air hujan 

sumber: www.google.com 
Air hujan yang jatuh di atap rumah kemudian dengan menggunakan 

saluran pipa dari atap dialirkan ke dalam bak penampung awal yang 

berisi saringan pasir-kerikil. Dari bak penampung ini, air dialirkan ke 

bak tampungan, dan kelebihannya akan diresapkan ke dalam tanah 
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2 Sistem two 

Pipe 

 
Gambar 7 48 sistem two pile 

www.google.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 pembuanga 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) 

 

Sistem Jaringan Listrik 

 PLN 

 
Diagram 7 3 sistem jaringan listrik PLN 

www.google.com 
Sumber utama listrik pada sekolah akademi penerbangan berasal dari 

PLN sedangkan sumber cadangannya berasal dari genset. Genset 

dipergunakan disaat listrik pada ruangan mati.  Listrik akan menyala 

dengan sendirinya sebagai pengganti pasokanlistrik utama. 

Sistem Kolam Renang 

1.  Kolam renang Sirkulasi air dalam kolam yang dilakukan oleh pompa dapat 

digambarkan seperti gambar berikut. 
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Gambar 7 49 sistem kolam renang 

www.google.com 
air dari kolam diisap oleh pompa, kemudian dialirkan kembali ke kolam 

lewat pipa tekan kemudian difilter hingga menjadi air bersih baru 

kemudian air masuk kekolam. Sirkulasi kolam renang diatas termasuk 

dalam sistem sirkulasi skimmer. 

Sistem Keamananan 

 Smoke 

otomatic 

detectore. 

(pendeteksi 

asap) 

sistem pendeteksi asap ini memiliki kepekaan 

yang tinggi dan alat akan langsung 

membunyikan alarm bila terjadi asap di ruang 

an yang di pasangkan alat pendeteksi ini  

 springkler Alat springkel ini akan bekerja bila suhu 

diruangan mencapai 60oC- 70oC penutup 

kaca pada sprinkler akan pecah dan 

menyemburkan air,sprnkler head dapat 

melayani luas area 10-20 m2 dengan 

ketinggian ruang 3meter 

 Fire 

Extenghuiser 

Berupa tabung yang berisi zat kimia, penempatan 

setiap 20-25 meter dengan jarak jangkauan 

seluas 200-250 cm 

 

 Hydrant 

kebakaran  

 
Gambar 7 53 hydrant kebakaran 

www.google.com 
Hydrant kebakaran adalah suatu alat untuk memadamkankebakaran 

yang sudah terjadi dengan menggunakan alatbaku air.Jumlah 

pemakaian hydrant 1 (satu) buah per800m2. 

Hydrant ini dibagi menjadi: 

Gambar 7 50 smoke otomatic detectore 
www.google.com 

Gambar 7 51 springkler sistem keamanan 
www.google.com 

Gambar 7 52 fire extenghuiser 
www.google.com 
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Hidrant kebakaran dalam gedung Selang kebakaran dengan diameter 

antara 1,5”-2” harus terbuat dari bahan yang tahanpanas, dengan 

panjang 20-30 meter. 

Hidrant kebakaran di halaman Hidrant di halaman harusmenggunakan 

katup pembuka dengan diameter 4” untuk 2kopling, diameter 6” untuk 

3 kopling dan mampu mengalirkanair 250 galon/menit atau 950 

liter/menit untuk setiap kopling. 

 Flame detector. 

(Penyala Api) 

Dapat mendeteksi adanya nyalaapi yang tidak 

terkendalidengan cara menangkap sinar 

ultravioletyang dipancarkannyala api tersebut. 

 

 

7.8. Konsep Teknologi 
No Alternatif 

Terpilih 

Keterangan 

1 Rain Water 
Harvesting 
 

Sistem pemanenan air hujan dengan cara menampung dan 
memancaatkan air hujan yang jatuh dari atap kompleks asrama ke 
dalam sebuah tangki penampungan yang kemudian akan dilakukan 
filtrasi untuk memisahkan air dengan debu dan kotoran sehingga air 
bisa digunakan kembali. 

2 Panel 

Photovoltaic 

Adalah perangkat untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan 
energi sinar matahari. Agar dapat memanfaatkan radiasi sinar 
matahari dengan baik, maka perlu untuk mempelajari lingkungan 
sekitar dan bangunan sekitar untuk menentukan lokasi terbaik untuk 
mengumpulkan radiasi sinar matahari tersebut. 

3 Grey Water 
Treatment 

Air limbah mandi, mencuci baju dan piring yang telah melewati tahap 
treatment melalui bio-filter ditampung di dalam bak penampungan 
dan dapat digunakan kembali untuk menyirami tanaman atau untuk 
flush toilet. Sisa penyaringan dibuang ke saluran kota setelah 
disaring terlebih dahulu. 

Gambar 7 54 flame detectore 
www.google.com 


