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BAB VII 

LANDASAN PERANCANGAN 

7.1  Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

Konsep tata ruang yang digunakan pada perencanaan Green Mall ini 

menggunakan pola bentuk linear. Pola bentuk linear merupakan suatu 

tatanan ruang yang berurutan secara sejajar. Pola bentuk linear sangat 

cocok diterapkan pada bangunan mall, dimana unsur linearnya diterapkan 

pada penataan koridor toko – toko. 

Pada lantai tersebut terlihat pola linear pada sirkulasi yang mengiringi 

susunan pertokoannya. Jalur yang berupa garis lurus dapat terlihat pada 

lantai ini. Pola ini membuat ruangan pada lantai tersebut terlihat rapi dan 

tegas. Penjelasan diatas menunjukan bahwa pola sirkulasi mengikuti 

bentuk susunan ruang dimana pada bangunan mall tersebut memiliki pola 

ruang yang linear pada koridor pertokoannya. 

7.2  Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Konsep bentuk yang ingin diciptakan pada proyek Green Mall ini 

adalah sebuah mall yang menggunakan langgam arsitektur post modern. 

Konsep bentuk ini disampaikan pada desain eksterior bangunan Green 

Gambar 7.1. Pola Bentuk Linear 
Sumber: Jurnal Proyek Sejenis 
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Mall ini yaitu menjadikan bangunan ini sebagai ikon baru pada BSB City 

Semarang dengan desain yang dapat menjadi eye catcher.  

Konsep bentuk dengan langgam arsitektur post modern ini nantinya 

akan di kombinasikan dengan konsep green building dan eco – living yang 

bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekosistem antara alam dan 

manusia pada area Green Mall. 

7.3  Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

Berdasarkan permasalahan dan lokasi tapak, sistem struktur yang 

digunakan pada perancangan Green Mall ini menggunakan kolom dan 

balok seperti pada bangunan biasanya, tetapi portalnya mengikuti 

bangunan mall tersebut. Pada bagian atap menggunakan green roof 

dengan sistem panen air hujan. Berdasarkan jenis tanahnya yang berjenis 

tanah merah, pada bagian pondasi menggunakan pondasi yang kuat dan 

tahan lama untuk bangunan dengan ketinggian 1 – 3 lantai. 

7.4  Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

Berdasarkan permasalahan, material bangunan yang digunakan 

pada mall merupakan salah satu yang menentukan visual image mall. 

Kriteria pemilihan material bangunan pada mall, yaitu :  

• Durability (Daya tahan)  

• Ease maintenance (kemudahan pemeliharaan)  

• Waterproofing and insulation qualities (Tahan air dan kualitas insulasi) 

• Local availability (Ketersediaan lokal)  

• Speed of assembly (Kecepatan pemasangan)  

• Appearance (Penampilan) 
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A. Penutup Lantai 

Penerapan material bangunan untuk penutup lantai di dalam dan di 

luar ruangan memiliki perbedaan. Pada area indoor penggunaan material 

penutup lantai selain memiliki kriteria seperti penjelasan sebelumnya, 

kriteria lainnya adalah dengan menggunakan penutup lantai yang ramah 

lingkungan, memiliki kesan bersih dan rapi, dan memiliki kecocokan antara 

material terhadap ruangannya. 

Pada area outdoor menggunakan material berbahan keras dan 

lunak. Penyatuan kedua unsur material tersebut dapat memberikan kesan 

yang unik serta material tersebut juga merupakan material yang ramah 

lingkungan. 

B. Dinding 

Penggunaan material yang ramah lingkungan juga diterapkan pada 

bahan material untuk dinding. Selain itu, bahan material tersebut mudah di 

dapat serta memiliki kesesuaian untuk bangunan yang memiliki tidak lebih 

dari 6 lantai. 

C. Penutup Atap 

Penggunaan material  pada penutup atap merupakan atap yang 

memiliki permukaan datar. Selain itu material tersebut memiliki ketahanan 

yang lama dan kuat, memiliki kesan modern dan cocok untuk bangunan 

komersil. Material yang digunakan juga merupakan material yang ramah 

lingkungan serta dapat mendinginkan suhu ruangan. 

7.5  Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Konsep wajah bangunan meliputi warna bangunan, elemen fasad, 

serta citra bangunan yang diinginkan yang sesuai dengan lingkungan dan 

keadaan sekitar bangunan. Berdasarkan fungsi bangunan yaitu sebuah 
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mall, fasad bangunan memiliki sifat aktif sebagai bangunan komersil 

dengan pebanmbawan warna material yang lebih sejuk dan luas agar 

pengunjung merasa lebih nyaman dengan elemen fasad yang lebih dinamis 

dan mendukung atmosfir aktif sesuai dengan tema bangunan. 

Citra atau wajah bangunan pada Green Mall ini nantinya akan 

menerapkan banyak dinding kaca ganda ( double glazing ) pada 

eksteriornya yang dapat menghemat kinerja dari AC dan heater sebesar 

30%. Udara yang ada diantara lapisan kaca akan meneruskan panas yang 

berasal dari luar bangunan menuju tempat pembuangan udara panas 

tersebut ( heater ). Oleh karena itu udara dingin yang ada di dalam ruangan 

dapat dipertahankan dan penggunaan kaca ganda tersebut dapat 

menghalangi udara panas masuk. 

Gambar 7.2. Konsep Warna 
Sumber: www.google.com/image 

Gambar 7.3. Double Glazing 
Sumber: www.google.com/image 

http://www.google.com/image
http://www.google.com/image
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Bangunan yang memiliki tujuan untuk menciptakan adanya sebuah 

keseimbangan ekosistem antara manusia dan lingkungan alam ini akan 

menerapkan elemen – elemen tumbuhan hijau pada fasad – fasad 

bangunannya, sehingga nantinya kegiatan yang berjalan pada bangunan 

tersebut akan dikelilingi oleh tumbuhan yang dapat diartikan sebuah alam. 

7.6  Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

Berdasarkan permasalahan yang ada, penataan ruang luar atau 

tapak meliputi lanskap sekitar bangunan, taman, RTH, dan bagian luar lain 

yang digunakan seperti rooftop bangunan. Penataan ruang luar akan turut 

mempengaruhi citra bangunan, terutama aktivitas pada ruang luar. Salah 

satunya adalah penataan outdoor plaza dan garis sempadan.  

Outdoor plaza dapat menjadi pusat pergerakan utama sekaligus 

meeting point sedangkan sempadan bangunan akan di maksimalkan untuk 

memenuhi RTH sebagai taman dengan jogging track yang mengelilinginya 

sebagai area jogging public sekaligus penarik perhatian masyarakat, 

kemudian juga sebagai akses masuk dan keluar kendaraan dari dan 

menuju bangunan. 

Selain itu terdapat pertokoan pada area outdoor dengan 

menggunakan konsep citywalk. Konsep citywalk pada mall ini mengajak 

pengunjung agar melakukan sebagian besar aktivitas pada ruang luar. 

Selain sebagai daya tarik baru pada sebuah bangunan komersial, konsep 

Gambar 7.4 Elemen Tumbuhan Hijau pada Fasad Bangunan 
Sumber: www.google.com/image 

http://www.google.com/image
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citywalk ini dimaksudkan mengubah pola pikir pengunjung bahwa tempat 

yang nyaman bukan berarti tempat dengan pencahayaan dan penghawaan 

buatan. 

7.7  Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

7.7.1  Sistem Air Bersih 

Sistem air bersih disalurkan oleh PDAM dan disimpan pada ground 

water tank kemudian disalurkan ke roof water tank pada rooftop. Sistem air 

bersih di gunakan untuk memenuhi kebutuhan air pada mall. 

Sistem air bersih juga menggunakan sistem panen air hujan melalui 

green roof top yang disalurkan oleh pipa floor drain untuk di recycle untuk 

memenuhi kebutuhan air lainnya. Air hujan akan memasuki tangki 

penyeimbang (tempat tampungan air kolam yang meluap) dan selanjutnya 

masuk sand filter dan mendapat pengawasan kadar chlorine untuk 

selanjutnya dipakai lagi. 

Selain hal tersebut terdapat sistem dalam konservasi air pada 

bangunan Green Mall ini yaitu dengan menerapkan sistem monitoring 

water untuk menjamin kualitas air yang dilakukan secara periodik. Lalu 

pada penggunaan kran terdapat sistem auto stop yang bertujuan untuk 

menghemat pemakaian air.  

Gambar 7.5. Sistem Panen Air Hujan 
Sumber: www.conteches.com/portals/0/Images/ 
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7.7.2  Sistem Air Kotor 

Sistem air kotor adalah sistem pemurnian air limbah sebelum 

dibuang ke riol kota. Air kotor adalah air limbah yang dihasilkan oleh 

bangunan dengan aktivitas di dalamnya. Air ini kemudian diolah agar tidak 

berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Air lemak termasuk air kotor 

harus di olah di bak lemak. Air lemak akan banyak di hasilkan melalui dapur 

foodcourt, wastafel, dan restaurant. 

Untuk pengolahan pada air kotor yang berupa air bekas dari air 

wudhu dapat di recycle dan dapat langsung digunakan kembali untuk 

menyiram tanaman yang ada di sekitar bangunan Green Mall. 

7.7.3 Sistem Pengolahan Air Hujan 

Sistem pengolahan air hujan pada Green Mall ini memiliki sistem 

dimana air hujan tersebut dapat diolah dan dapat difungsikan kembali 

sebagai air bersih yang merupakan hasil dari adanya sistem panen air 

hujan pada green roof. Selain itu terdapat sistem biopori yang diterapkan 

pada sekitar tapak yang dapat mengolah air hujan menjadi bermanfaat. 

Maanfaatnya antara lain dapat meningkatkan daya resapan air, mengubah 

sampah organik menjadi kompos serta mengurangi emisi gas rumah kaca, 

Gambar 7.6. Skema Kerja Bak Lemak 
Sumber: Data Pribadi 

Gambar 7.7. Skema Pengolahan Air Kotor 
Sumber: Data Pribadi 
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dan mengatasi genangan air dengan tumbuhan dan air sebagai pengatur 

iklim. 

7.7.4 Sistem Pengolahan Sampah 

Manajemen limbah sampah ini menggunakan pemisahan antara 

sampah organiK, dan sampah anorganik. Sampah organik dapat diolah 

kembali menjadi pupuk dan kompos. Sedangkan sampah anorganik akan 

dibuang menuju bak sampah dan akan diangkut menuju ke tempat 

pembuangan akhir. Selain itu pengelompokkan sampah pada tempat 

pembuangannya juga di kelompokkan yaitu sampah pecah belah, plastik & 

kaleng, serta kertas 

7.7.5  Sistem Penanggulangan Bencana 

Sistem penanggulangan bahaya bencana, umumnya adalah 

bencana gempa dan kebakaran. Bencana gempa diserahkan pada struktur 

bangunan, terutama core sebagai tempat berlindung pertama, sedangkan 

pada kebakaran, terdapat beberapa elemen penting, diantaranya CCTV, 

Water Sprinkler, Speaker, Smoke and Heat Detector, Emergency Lamp, 

Hydrant, Fire Extinguisher, dan Tangga Darurat. 

Gambar 7.8. Pengelompokkan Jenis Sampah 
Sumber: www.google.com/image 

http://www.google.com/image
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Pemadaman sederhana dapat dilakukan dengan fire extinguisher 

sedangkan pemadaman tingkat berat dapat dilakukan dengan hydrant dan 

pipa pemadam yang ada pada hydrant panel. Untuk menggunakan air dari 

hydrant panel dibutuhkan pompa tambahan yang cukup kuat, yakni jocket 

pump. 

7.7.6  Sistem Jaringan Listrik 

Jaringan Listrik menggunakan PLN sebagai pemasok listrik utama 

sedangkan listrik cadangan menggunakan genset. Jaringan listrik 

menggunakan tray yang disembunyikan diatas plafond bersama sistem AC.  

Pembagian listrik dari sumber utama melalui MDP kemudian SDP, 

Ruang SDP akan menjadi satu pada setiap lantai bersama ruang utilitas 

AHU di dekat toilet. 

 

 

 

Gambar 7.9. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran 
Sumber: www.google.com/image 

Gambar 7.10. Sistem Pompa Air untuk Hydrant 
Sumber: Data Pribadi 

http://www.google.com/image
http://www.google.com/image
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Selain sumber energi listrik yang berasal dari PLN, sumber energi 

listrik lainnya bersumber dari teknologi panel surya. Penggunaan panel 

surya dapat meghemat energi listrik sebesar 5 – 10 persen. Teknologi 

tersebut nantinya akan diletakkan pada atap Green Mall ini. Sumber energi 

listrik dari panel surya ini akan memberi energi listrik pada penggunaan 

lampu – lampu pada area outdoor seperti lampu taman. 

7.8  Landasan Perancangan Penghawaan 

Sistem penghawaan bangunan menggunakan AC central yang 

dialirkan pada seluruh area mall terutama pada toko retail. Kemudian aliran 

udara dingin akan mengalir keluar dan udara yang lebih panas akan naik 

melalui atrium. Selanjutnya udara akan di sedot oleh inlet pada bagian 

lantai atas untuk di recycle. 

Gambar 7.11. Tray Jaringan Listrik & Sub Distribution Panel 
Sumber: www.google.com/image 

Gambar 7.12. Panel Surya 
Sumber: www.google.com/image 



121 
 

Kemudian pada penggunaan AC pada Green Mall ini akan diatur 

pada suhu sekitar 25°C atau lebih tinggi dua derajat yang bertujuan pada 

penghematan energi. Namun pada suhu tersebut akan tetap terasa 

nyaman bagi para pengunjung.  

Selain itu terdapat sistem make up pada cooling tower yang juga 

dapat menghemat penggunaan air ( konservasi air ) sebesar kurang lebih 

4.500 m3/bulan. 

Peghawaan pada sebuah mall tidak akan lepas dengan kualitas 

udara yang dimiliki. Sebuah bangunan dengan pengunjung yang terhitung 

banyak, kualitas udara yang harus tersedia harus baik. Terciptanya kualitas 

udara pada Green Mall ini dapat diciptakan dengan memasukkan lebih 

banyak udara segar dengan membuat bukaan agar terjadi sirkulasi udara 

yang dapat menggantikan udara yang kurang sehat. Penggunaan 

Gambar 7.13. Sistem Penghawaan 
Sumber: Data Pribadi 

Gambar 7.14. AHU, HVAC System 
Sumber: http://pureduct.co.in/files/cache/ 
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beberapa tanaman indoor juga dapat menjadi cara alternatif dalam 

mengganti udara yang kurang sehat yang akan tergantikan oleh oksigen 

yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Pada pemeliharaannya akan 

diterapkannya sebuah pengukuran kualitas udara di dalam ruang pada 

kurun waktu tertentu. 

7.9  Landasan Perancangan Pencahayaan 

Sistem pencahayaan menggunakan bantuan pencahayaan alami 

pada siang hari dengan memanfaatkan skylight yang dimasukan melalui 

atrium, sedangkan pencahayaan buatan menggunakan lampu LED - light 

emitting diode yang dapat menghemat listrik mencapai 70% serta 

menggunakan lampu berjenis tabung T5 yang dilengkapi sensor cahaya 

untuk pengukuran tingkat cahaya saat ruangan gelap atau terang.   

Selain itu menerapkan lampu berjenis lain yang hemat energi yang 

nantinya dapat mengurangi kinerja AC, karena suhu udara tidak menjadi 

panas akibat dari cahaya lampu. 

Gambar 7.15. Pencahayaan pada Mall 
Sumber: http://www.eneltec-led.com/ 
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7.10  Landasan Perancangan Keamanan ( Safety ) 

7.10.1 Sistem Safety di dalam Bangunan 

Sistem pengamanan dalam bangunan mall untuk para penghuni atau 

pengunjung yaitu dengan menambahkan guard rail di sepanjang koridor 

yang berada di lantai atas ( bukan lantai dasar). Bertujuan untuk melindungi 

para pengunjung dalam berjalan di koridor tidak jatuh di lantai yang ada di 

bawahnya. 

7.10.2 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan pada bangunan ini yaitu 

penangkal petir dengan sistem Thomas. Penangkal petir memiliki fungsi 

melindungi bangunan dari sambaran petir. Penangkal petir ini memiliki 

radius yang dapat dilindungi sebesar 150 m.  

 

Gambar 7.17. Penangkal Petir 
Sumber  : https://www.tokopedia.com/rumahantipetir/anti-petirpenangkal-

petirpasang-anti-petirpasang-penangkal-petir 

Gambar 7.16. Guard Rail Kaca 
Sumber: www.google.com/image 


