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BAB VII. LANDASAN PERANCANGAN 

 

 

7.1 Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

7.1.1 Konsep Tata Ruang 

Proyek ini merupakan kompleks bangunan dengan fungsi pabrik dan 

edukasi. Kedua fungsi ini memiliki persyaratan ruang yang berbeda sehingga 

dalam proses perencaan ruang-ruang tersebut akan memiliki penataan yang 

berbeda-beda. 

a. Fasilitas Pabrik 

Merupakan ruang-ruang dengan fasilitas pengolahan hasil susu sapi. 

Dikarenakan fungsi tersebut, maka penataan ruang harus dibuat mudah 

sesuai dengan tahapan-tahapannya. Oleh karena itu penataan ruang akan 

menggunakan sistem linear. 

b. Fasilitas Edukasi 

Tatanan ruang dalam fasilitas edukasi harus dinamis dan memberikan 

kemudahan dalam aksesbilitas dan juga akses antara pengguna publik 

(pengunjung) dan pengguna inti bangunan (karyawan) tidak mudah tercampur 

dan tidak membingunkan serta tetap menjaga privasi para pekerja. Untuk 

fasilitas edukasi ini diberikan sistem cluster sehingga pengunjung tidak 

tersesat sebelum melakukan kunjungan di ruang-ruang pada bangunan 

pabrik. Sistem cluster diberikan untuk ruang berkumpulnya dan fasilitas-

fasilitas publik lainnya untuk menunjang edukasi. Sedangkan untuk sistem 

sirkulasi menggunakan sistem loop sehingga dapat mempermudah akses 

(tujuan awal dan akhir yang sudah terencana sesuai alur sirkulasi sehingga 

tidak membingunkan). 

c. Fasilitas Pengelola 

Kemudahan akses antar divisi menjadi permasalahan utama. 

Sehingga pemilihan sistem organisasi ruang yang akan diambil adalah sistem 

linear. 
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7.1.2 Konsep Keruangan 

a. Formal 

Konsep yang menitikberatkan pada fungsi dari masing-masing 

ruang. Tidak terlalu mementingkan akan kebutuhan estetis namun lebih 

memfokuskan pada syarat ruang serta kebutuhan ruang (terutama pada 

fungsi ruang kerja yang menunjang pabrik). Sehingga diharapkan, 

aktifitas-aktifitas yang terjadi di dalam ruangan akan maksimal dan akan 

produktif. 

b. Industrial  

Konsep ini lebih diterapkan pada fasilitas pabrik yang tidak terlalu 

mementingkan akan estetis ruangan. Namun yang perlu diperhatikan 

adalah struktur bangunan yang dapat menunjang seluruh aktifitas fasilitas 

pabrik. 

 

7.2 Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Perencanaan desain pada proyek ini menggunakan bentuk dasar utama 

lingkaran dan bujursangkar/persegi. Dimana kedua bentuk ini memiliki karakter 

tersendiri dalam desain. Bentuk dasar ini dapat di tranformasi seperti 

dipanjangkan atau diputar dalam rangka untuk menunjang proses desain dan 

menjadi desian final. 

Kedua karakter bentuk dasar ini dikategorikan sebagai berikut: 

a. Lingkaran 

 Terpusat, berarah ke dalam dan umumnya bersifat stabil dan dengan 

sendirinya menjadi pusat 

 Pergerakan bebas 

 Mewakili kekealan 

 Bisa memberikan rasa hangat dan menenangkan. 

 Pergerakannya memberikan energi dan kekuatan 

 Kelengkapannya menunjukkan ketidakterbatasan, kesatuan, dan 

harmoni. 

b. Bujursangkar / Persegi Panjang 

 Jujur dan stabil 
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 Murni dan Rasional 

 Statis dan netral serta tidak memiliki arah tertentu 

 Bentuk ini umunya tidak menarik perhatian 

 

7.3 Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

7.3.1 Konsep Struktur 

Menurut laporan Bonaventura7, beberapa konsep struktur yang dapat 

digunakan pada projek ini adalah sebagai berikut: 

a. Struktur Bangunan (Whole Structure) 

STRUKTUR BANGUNAN 

Sistem Rangka 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  .Dinding Rangka 

Sumber: jayawan.com 

 

 Berisi komposisi plat, kolom 

dan balok yang membentuk 

modul. 

 Struktur yang sering 

digunakan. 

 Pada umumnya 

menggunakan material cor 

beton. 

 Berfungsi meneruskan 

beban vertikal maupun 

beban horisontal, baik 

berupa beban tetap, beban 

hidup maupun beban 

sementara (misalnya gempa 

dan angin) ke tanah. 

Kelebihan Kekurangan 

 Merupakan struktur paling kaku 

(rigid). 

 Ekonomis dari segi 

penggunaan bahan karena 

batang dapat langsung 

bereaksi terhadap beban. 

 Tidak efisien untuk menahan 

beban lateral yang sangat 

besar. 

 Untuk memikul beban lateral 

yang sangat besar perlu 

menambahkan dinding 

                                                           
7 Rositadewi, Bonaventura Anindita. 2017. “LTP Museum Antariksa di Surabaya Tema Desain : High 

Tech Architecture”. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
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geser (shear wall) atau 

pengekang diagonal 

(diagonal bracing). 

 Tidak praktis untuk 

bangunan lebih dari 30 

lantai. 

 

 

b. Struktur Bawah (Sub Structure) 

STRUKTUR BAWAH 

Pondasi Footplate 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar  .Pondasi Setempat 
Sumber: 1.bp.blogspot.com 

 Dapat digunakan pada 

bangunan bertingkat. 

 Memiliki kedalaman kurang 

lebih 1 sampai 2 meter 

dibawah permukaan tanah. 

 Material utama adalah cor 

beton dan tulangan. 

 Dapat digunakan pada kondisi 

tanah yang lembek. 

 Kedalaman menyesuaikan 

permukaan tanah keras yang 

dapat dicapai. 

 Dominan menerima gaya vertikal. 

Kelebihan Kekurangan 

 Daya dukung yang dimiliki 

baik. 

 Ekonomis dari segi biaya 

pembuatan. 

 Pengerjaan relatif sederhana. 

 Kebutuhan galian tanah yang 

tidak terlalu dalam. 

 Perlu pemikiran dalam 

efisiensi waktu pengerjaan. 

 Waktu pengeringan cukup 

lama mencapai 28 hari. 

 Dalam merencanakan 

pembesian dan desain 

penulangan terbilang cukup 

rumit. 

c. Struktur Tengah (MiddleStructure) 

STRUKTUR TENGAH 

Struktur Skeleton 

 

 

 Berupa kolom, balok, dan 

plat. 
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Gambar  .Struktur Skeleton 

Sumber: www.wink.com 

 Digunakan untuk perkuatan 

struktur ruang. 

 Secara umum memiliki 

material utama cor beton 

bertulan. 

 Dominan menahan gaya 

lateral. 

Kelebihan Kekurangan 

 Kekuatan struktur dapat diatur 

dengan pemilihan kualitas cor 

beton dan dimensi tulangan yang 

dikehendaki. 

 Ekonomis. 

 Mudah dikerjakan. 

 Resistensi terhadap api tergolong 

tinggi. 

 Perlu ahli untuk analisa 

kekuatan dan dimensi. 

 Perlu finishing khusus untuk 

perlindungan terhadap iklim. 

 Gaya lateral sangat tinggi. 

 

d. Struktur Atas (Upper Structure) 

STRUKTUR ATAS 

Space Truss 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar  .Space Truss 
Sumber: 

https://sc02.alicdn.com/kf/HTB16XrKKXXXXX

bkXXXXq6xXFXXXb/Steel-Space-Truss-

Roofing-Project.jpg_350x350.jpg 

 Sistem konstruksi rangka 

ruang yang menggunakan 

sistem sambungan berupa 

ball joint/mero/nodel 

maupun sistem las antara 

batang yang satu dengan 

batang yang lain. 

 Merupakan jenis perkuatan 

sistem struktur atap. 

 Fleksibel 

 Beban disalurkan pada pipa 

konektor. 

Kelebihan Kekurangan 

 Fleksibilitas bentuk bangunan 

yang diinginkan. 

 Tahan terhadap gempa dan rigid. 

 Tahan terhadap api. 

 Perlu ahli khusus dalam 

perhitungan dimensi dan 

kekuatan struktur. 

 Material tergolong mahal. 
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 Ringan dibanding dengan cor 

beton. 

 Cocok untuk bangunan bentang 

lebar. 

 Pengerjaan memerlukan ahli 

khusus karna tidak semua 

pekerja bangunan 

memahami pemasangan 

struktur ini. 

 

 

 

7.4 Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

 Dinding 

KONSEP PELINGKUP DINDING 

Bata Ringan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  .Bata Ringan 

Sumber: 2.bp.blogspot.com 

 Dibuat secara fabrikasi. 

 Memiliki mutu kualitas yang 

tinggi. 

 Merupakan beton ringan 

berpoti yang memiliki modul 

besar. 

 Merupakan alternatif 

penyusun dinding 

bangunan 

Kelebihan Kekurangan 

 Efisien dalam waktu pemasangan. 

 Mudah dalam pemasangan. 

 Finishing mudah. 

 Memiliki beban yang ringan. 

 Memiliki ukuran dan kualitas yang 

seragam sehingga mampu 

menciptakan dinding yang rapi. 

 Tidak memerlukan plesteran yang 

tebal. 

 Kedap air. 

 Tahan terhadap daya tekan yang 

tinggi. 

 Perlu perekat khusus. 

 Relatif mahal dibanding 

bata merah. 

 Jika terkena air, perlu waktu 

yang cukup lama untuk 

benar-benar kering. 

 Perlu keahlian khusus 

dalam pemasangan. 
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 Memiliki ketahanan yang baik 

terhadap gempa bumi. 

Kaca Tempered 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  .Kaca Tempered 

Sumber: www.mpalumunium.com 

 

 

 Dapat menjadi alternatif 

untuk penggunaan jendela, 

pintu, dan partisi. 

 Terbuat dari kaca float 

berkualitas tinggi. 

Memiliki kekuatan 4-5 kali 

lebih baik dari kaca biasa 

dengan ketebalan yang 

sama. 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan terhadap perubahan suhu / 

thermal. 

 Tergolong jenis kaca yang safety 

karena ketika peecah akan menjadi 

pecahan-pecahan kecil yang tidak 

tajam. 

 Kuat terhadap benturan 4 sampai 5 

kali lipat dari kaca biasa. 

 Merupakan jenis kaca yang 

tidak bisa dipotong. 

 Kaca tidak bisa di bor atau 

dilubangi. Jika tetap ingin 

membuat lubang harus 

dilakukan sebelum proses 

tempering. 

 Retakan kecil akan 

berakibat merambatnya 

retakan ke bagian kaca 

lainnya sehingga dapat 

mengakibatkan kaca hancur 

total. 

Kaca Acrylic 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  .Acrylic 

Sumber: www.studiokreasindo.com 

 

 

 Merupakan polymethyl 

methacrylatepolymethyl 

methacrylate yang berupa 

polimer sintetis dari metil 

metakrilat yang mersifat 

mencair bila dipanaskan 

dan permukaannya 

transparan. 

 Memiliki ciri utamawarna 

yang bening transparan. 
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 Sedikit menyerap sinar 

yang melalui media 

tersebut. 

 Lebih elastis daripada kaca 

sehingga dapat lebih 

bertahan pada hentakan 

tekanan. 

 Dijual dengan berbagai 

kategori, warna dan ukuran. 

Kelebihan Kekurangan 

 Harga relatif murah daripada kaca. 

 Lebih ringan dibandingkan kaca 

biasa. 

 Kuat, lentur, dan tahan lama. 

 Dapat dipotong dan dibentuk 

menjadi berbagai jenis bentuk yang 

beragam. 

 Mudah dibersihkan dan dirawat. 

 Resistan terhadap sinar UV dan 

tidak menimbulkan warna kuning 

pada permukaan. 

Mudah ditumbuhi oleh 

mikroorganisme. 

Kalsiboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  .Kalsiboard 

Sumber: daftarharga.biz 

 Lebih tahan air 

dibandingkan 

gypsumboard. 

 Ketebalan bahan sangat 

beragam mulai dari 3 mm 

sampai 20 mm. 

Kelebihan Kekurangan 

 Tidak mengandung bahan asbes 

yang berbahaya bagi kesehatan. 

 Dapat diaplikasikan untuk desain 

plafond lengkung karena mampu 

dilengkungkan hingga kelengkungan 

tertentu. 

 Rangka harus lebih kuat. 

 Memiliki kembang susut 

tinggi sehingga mudah 

tercipta adanya retak 

rambut. 
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 Mudah dibersihkan dari noda air. 

 Pemeliharaan lebih mudah. 

 Penggunaan compound lebih 

sedikit. 

 Proses pengerjaan pemasangan 

lebih mudah. 

 

 

 

 

 

 

 Ketika sambungan nat 

tidak sempurna akan 

menimbulkan adanya retak 

rambut.. 

Papan PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  .Papan PVC 

Sumber: yantopvc.files.wordpress.com 

 

 Digunakan sebagai 

plafond. 

 Terbuat dari polyvinyl 

chloride. 

Kelebihan Kekurangan 

 Tidak perlu finishing khusus. 

 Kedap suara. 

 Tidak gampang pecah. 

 Anti rayap. 

 Tahan terhadap panas api, 

 Tahan terhadap rembesan air. 

 Dapat menggunakan berbagai jenis 

rangka. 

 Relatif mahal. 

 Butuh keterampilan khusus 

dalam pemasangan. 

 

 Plafond 

PLAFOND 

Gypsum Board 

 

 

 Digunakan sebagai 

plafond. 
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Gambar  . Gypsum Board 

Sumber: www.chinagypsumboard.com 

 Terbuat dari gypsum. 

 Memiliki dimensi 1,2 m x 

2,4 m. 

Kelebihan Kekurangan 

 Maintenance mudah. 

 Anti rayap. 

 Tidak mudah terbakar. 

 Dapat menggunakan berbagai jenis 

rangka. 

 Mudah ditemukan di pasaran. 

 Relatif mahal. 

 Pemasangan 

memerlukan keterampilan 

khusus. 

 Tidak kedap suara. 

 Tidak tahan air dan 

lembab. 

 

 Lantai 

PENUTUP LANTAI 

Keramik 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  .Keramik 

Sumber: www.mafiaharga.com 

 

 Terbuat dari keramik yang 

dilapisi glazur. 

 Dapat difungsikan sebagai 

penutup lantai maupun 

penutup dinding. 

 Dapat digunakan pada area 

indoor maupun outdoor. 

 Memiliki ukuran, motif, 

material yang bermacam-

macam. 

 Harga yang ditawarkan 

bervariasi tergantung pada 

kualitas, motif, ukuran, dan 

tekstur. 

Kelebihan  Kekurangan 

 Berasal dari bahan alami yaitu 

tanah liat. 

 Tahan terhadap api dan 

kelembaban. 

 Rentan terhadap perubahan 

suhu dan daya tahan beban 

yang terlalu berat. 
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 Proses pembakaran dengan 

suhu tniggi mencegah 

penumpukan bakteri dan jamur. 

 Ekonomis. 

 Tahan dan tidak menyerap air. 

 Tahan lama dan mudah 

perawatan. 

 Mudah dipotong dan dibentuk. 

 Mudah dalam pengerjaan. 

 

 Pada area sambungan nat 

mudah kotor. 

 Tidak elastis. 

 Mudah pecah saat 

oemasangan dan 

pengangkutan. 

 

Batu Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar  .Batu Alam 
             Sumber: atuandesit.info 

 Dapat digunakan sebagai 

pelapis lantai maupun dinding. 

 Memiliki ukuran, motif, dan 

material yang beragam. 

Biasa digunakan pada area 

outdoor. 

Kelebihan Kekurangan 

 Berasal dari alam. 

 Memiliki permukaan yang 

cenderung kasar (tidak licin). 

 Berkesan natural, 

 Tidak cepat rusak jika dipasang 

di lantai. 

 Ukurannya fleksibel. 

 Harga lebih mahal dari keramik. 

 Warna tidak senada. 

 Material cenderung berat yang 

akan berpengaruh pada saat 

dsitribusi dan pemasangan. 

 Memiliki pori-pori yangbesar 

sehingga harus di finishing. 

Lapisan Epoxy 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  .Lapisan Epoxy 

 Jenis penutup lantai dengan 

finish polish. 

 Biasa digunakan pada lantai 

basement. 
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Sumber: www.alibaba.com 

Kelebihan Kekurangan 

 Anti debu. 

 Ketahanan yang sangat tinggi. 

 Permukaan anti slup. 

 Tahan terhadap benturan. 

 Ekonomis dari segi biaya karena 

umur lantai akan menjadi lebih 

panjang. 

 Bebas pemeliharaan. 

 Mahal dalam pengerjaan dari 

segi material. 

 

 Penutup Atap 

PENUTUP ATAP 

Bitumen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  .Genteng Bitumen 
Sumber: 1.bp.blogspot.com 

 Merupakan alternatif penutup 

atap. 

 Memiliki ketahanan terhadap 

curah hujan, terik matahari 

pada saat musim panas, dan 

tahan terhadap kelembaban 

yang tinggi. 

 Terbuat dari bahan yang 

fleksibel. 

 Memiliki bentuk dan desain 

yang bervariatif. 

 Bahan dasar berasal dari serat 

sintetis yang diresapi dengan 

aspal atau fiberglass. 

 Lapisan atas ditutupi oleh 

butiran basalt atau pasir halus 

dan shale mineral. 

 Berbentuk lembaran datar 

berukuran 100 x 33 cm. 

Kelebihan Kekurangan 

 Menghasilkan limbah yang 

terbilang sedikit setelah 

pemasangan terutama pada 

perakitan atap dengan bentuk 

kompleks. 

 Tidak memungkinkan 

digunakan untuk atap dengan 

kemiringan kurang dari 12o. 

 Jika terjadi perbaikan atap 

harus dilakukan dengan hati-
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 Kedap suara terhadap hujan. 

 Tidak mudah terkena korosi atau 

pembusukan. 

 Tahan terhadap jamur atau 

lumut. 

 Tahan terhadap bahaya 

kebocoran. 

 Tidak bersifat menghantarkan 

listrik. 

 Tahan terhadap suhu yang tinggi 

dan tahan terhadap perubahan 

suhu yang mendadak. 

 Tahan terhadap terpaan angin. 

 Fleksibel dalam penerapan untuk 

berbagai bentuk atap. 

hati karena memungkinkan 

penumpukkan lembaran cacat 

sehingga dapat mengganggu 

integritas waterproofing atap. 

 Lapisan waterproofing yang 

terkena pengaruh iklim dan 

mekanik akan rentan terhadap 

retakan sehingga akan 

memungkinkan terjadinya 

kebocoran. 

 

Kaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  . Kaca 

Sumber: cipt4kr3asi.files.wordpress.com 

 Umumnya memiliki dimensi 

ketebalan 0.6 cm. 

 Membutuhkan struktur 

tersendiri untuk menopang 

atap. 

 Berfungsi sebagai penutup 

atap. 

 Mentransmisikan seluruh 

cahaya matahari. 

 Tersedia berbagai jenis, 

ukuran, dan warna. 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan terhadap degradasi UV. 

 Walaupun mudah kotor namun 

mudah dibersihkan. 

 Tahan lama. 

 Stabil pada rentan suhu yang 

lebar. 

 Merupakan konduktor panas 

yang buruk. 

 Sangat baik untuk konservasi 

energi dan isolasi termal. 

 Mampu memaksimalkan view. 

 Kedap surara. 

 Kedap air. 

 Terhitung berat jika 

dibandingkan dengan plastik. 

 Harga relatif lebih mahal baik 

dari segi harga material 

maupun biaya pemasangan. 

 Butuh seorang ahli profesisonal 

dalam penanganan dan 

pengerjaan. 

 Jika terjadi keretakan harus 

diganti. 

 Jika sudah tergores akan sulit 

untuk diperbaiki. 
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 Tidak tahan terhadap getaran 

gempa. 

 Tidak semua jenis kaca tahan 

terhadap benturan dan beban. 

 

 

7.5 Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

7.5.1 Penghawaan 

1. Alami 

Penghawaan alami menggunakan potensi alamdengan adanya 

bukaan atau ventilasi. Penghawaanalami dapat digunakan pada area 

rekreasi(restaurant), pelayananumum dan edukasi serta areaservis 

2. Buatan 

Penghawaan yang dilakukan dengan bantuan alat/teknologi tertentu. 

Digunakan untuk menunjangkebutuhan ruang yang ada. Dapat 

berupa AC, KipasAngin, Exhaust Fan. 

 

7.5.2 Pencahayaan 

1. Alami 

Pencahayaan Alami menggunakan sinar matahari danterang 

langit. Pencahayaan Alami terbatas oleh waktuyaitu pada pukul 

09.00 – 16.00 WIB. 

2. Buatan 

Pencahayaan buatan, digunakan pada : 

1.1. Ruangan yang tidak diterangi oleh sinar matahari 

1.2. Keadaan sinar matahari yang berkurang karenacuaca 

1.3. Malam hari 

1.4. Ruang-ruang dengan fungsi khusus 

Jenis Pencahayaan Buatan : 

a. Wall washer, pencahayaan keb awah dipasangpada 

permukaan dinding. 
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b. Down light, pencahayaan kebawah, langsungpada obyek dan 

dipasang pada plafond. 

c. Spot light, penyinaran dengan cahaya kuat /terang untuk obyek 

utama. 

d. Valance light, pencahayaan diarahkan keatas ataukebawah 

dari sumber yang disembunyikan oleh papan horisontal. 

7.5.3 Plumbing 

1. Jaringan Air Bersih 

Terdapat 2 sistem distribusi air bersih dalam bangunan : 

a. Sistem distribusi air menggunakan pompa untukmengalirkan air 

dari Ground Reservoir. 

 

Diagram 11 Sistem Up Feed  
Sumber: Analisis Pribadi 

 

b. Sistem distribusi air menggunakan pompa untuk memindahkan air 

dari Ground Reservoir ke Roof Tank, setelah itu air didistribusikan 

dengan menggunakan system gravitasi. 

 

Diagram 12 Sistem Down Feed  
Sumber: Analisis Pribadi 

 

2. Jaringan Air Kotor Terbagi menjadi 2 bagian yaitu :  

a. Grey Water Air Kotor yang berakhir di saluran pembuangan Kota. 

Masih bisa diolah kembali. Biasanya air bekas mandi dan mencuci. 

SUMBER AIR

PAM

GROUND 
TANK

POMPA AIR
UNIT 

DISTRIBUSI

GROUND 
TANK

POMPA
ROOF 
TANK

UNIT 
DISTRIBUSI
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Diagram 13 Sistem Grey Water  

Sumber: Analisis Pribadi 
 

b. Black Water Air Kotor atau limbah padat yang berakhir ke 

SepticTank. 

 
Diagram 14 Sistem Black Water  

Sumber: Analisis Pribadi 

 

 

 

7.5.4 Mekanikal Elektrikal 

1. Jaringan Listrik  

Listrik berasal dari saluran listrik kota terbagi menjadi 2 bagian yaitu :  

1) Listrik Kota 

 

Sistem Saluran Listrik Kota 

Sumber : Analisis Pribadi 

2) Genset 

Sistem Saluran Listrik Genset 

Sumber : Analisis Pribadi 

 

2. Sistem Pemadam Kebakaran  

LAVATORY BAK PENAMPUNG TREATMENT

DIBUANG KE BAK 
PENAMPUNG ATAU 
KE ALORAN KOTA

UNIT DISTRIBUSI

LAVATORY SEPTICTANK
SUMUR 

RESAPAN

PLN
MAIN 

DISTRIBUTION 
PANEL

PANELS UNITS

PLN
MAIN 

DISTRIBUTION 
PANEL

PANELS UNITS



84 
 

Penanggulangan bahaya kebakaran dapat dilaksanakan melalui 2 

cara, yaitu :  

1) Pencegahan secara aktif/active fire protection, dengan elemen-

elemen sebagai berikut :  

a. Hydrant Fire hydrant : Sumber air yang ditempatkan di titik-

titik luar bangunan dan mudah terjangkau oleh mobil 

pemadam kebakaran.  

b. Pipe & Hose System : Berupa tabung pemadam berisi CO2 

cair portable, yang perlu diperhatikan adalah system 

perawatan dan pengisian ulangnya. 

c. Stand pipe hose system : pipa penyemprot yang 

ditempatkan dalam box kaca di tempat yang mudah terlihat 

dan terjangkau.  

d. Sprinkler : Dapat memancarkan air secara pengabutan dan 

bekerja otomatis, bahan pemadamnya adalah air.  

e. Alat deteksi asap (smoke detector) Mempunyai kepekaan 

yang tinggi dan akan memberikan alarm bila terjadi asap di 

ruang tempat alat itu terpasang.  

f. Alat deteksi panas (heat detector) Mempunyai kepekaan 

yang tinggi dan akan memberikan alarm bila terjadi 

perbedaan kenaikan temperature yang terjadi dalam 

ruangan. 

2) Pencegahan secara pasif/pasive fire precaution,dengan 

elemen-elemen sebagai berikut : 

a. Pintu keluar darurat / emergency, memiliki persyaratan : 

Pintu tahan terhadap api sekurangnya 2 jam, memiliki 

minimal 3 engsel, dilengkapi alat penutup otomatis, 

terdapat tungkai pembuka (panic bar), pada pintu tertulis 

“TANGGA DARURAT TUTUP KEMBALI”, pintu dilengkapi 

kaca tahan api, luas maksimal 1m2 dan pintu dicat warna 

merah.  

b. Tangga kebakaran, memiliki persyaratan : Letaknya tidak 

boleh tersembunyi, pintu keluar tangga darurat sebaiknya 
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mengarah langsung ke daerah luar bangunan, sehingga 

memudahkan evakuasi, ketinggian, lebar anak tangga dan 

derajat kemiringannya tidak terjal sehingga nyaman untuk 

dipakai. Alarm kebakaran : untuk memberikan sinyal dan 

peringatan pada penghuni gedung agar keluar dari gedung. 

 

7.5.5 Pengolahan Limbah 

1. Sistem Pembuangan Limbah  

Pada Kompleks Pengolahan Susu Sapi ini terdapat 3 kelompok 

limbah yang dihasilkan, yaitu :  

1) Limbah Cair  

i. Limbah Cair yang dihasilkan oleh Pabrik adalah berupa 

sludge susu. Sebelum dibuang ke saluran kota, limbah 

susu tersebut harus melalui beberapa tahapan terelebih 

dahulu. 

 

Sistem Limbah Cair 

Sumber : Analisis Pribadi 

ii. Dalam Bak Kontrol terdapat lapisan penyaringan yang 

akan menyaring limbah lagi menjadi benar-benar bersih 

dan menggunakan media ikan koi sebagai kontrol 

indicator. 

FILTASI
PENETRALAH PH

(7 JAM)

BAK KONTROL

(1 MALAM)

DIBUANG KE 
SALURAN KOTA
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Skema Penyaringan Limbah 

Sumber : Analisis Pribadi 

iii. Apabila Ikan Koi pada Bak Penampungan Hidup maka 

Limbah Susu yang sudah di saring boleh dibuang ke 

Saluran Kota. Namun apabila Ikan Koi mati maka harus 

dilakukan penyaringan dari proses awal lagi. 

 

2. Sistem Pembuangan Sampah  

1) Sampah dibedakan menjadi 3 yaitu organik, anorganik dan 

sampah kertas. 

i. Sampah Organik 

 

Skema Pengolahan Sampah Organik 

Sumber : Analisis Pribadi 

BATU BESAR IJUK PASIR HALUS

KAPAS ARANG IJUK

PASIR HALUS KAPAS KERIKIL

BATU BESAR KAPAS
BAK 

PENAMPUNG 
(IKAN KOI)

SALURAN KOTA

TEMPAT 
SAMPAH

ORGANIK

SAMPAH 
ORGANIK

BAK TAMPUNG
PEMBUATAN 

PUPUK KOMPOS
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ii. Sampah Anorganik 

 

Skema Pengolahan Sampah Anorganik 

Sumber : Analisis Pribadi 

 

iii. Sampah Kertas 

 

Skema Pengolahan Sampah Kertas 

Sumber : Analisis Pribadi 

 

3. Sistem Penangkal Petir  

Menggunakan Penangkal Petir Elektrostatis/ Radius Memodifikasi cara 

kerja penangkal petir menjadi bersifat aktif sehingga dikatakan dapat 

“menjemput petir” Cocok untuk area bangunan yang lebih luas seperti 

pabrik, kawasan industry, gedung perkantoran, dll. 

 

7.5.6 Keamanan 

Lebih terjamin karena system ini menggunakan awan 

perlindungan hasil mekanisme kerja antara head terminal, kondutor 

dan ground. Sistem Transportasi Vertikal Menggunakan Sistem 

Tangga dan Ramp Sistem Tangga digunakan pada semua bagian 

bangunan untuk member akses dari lantai dasar ke lantai satu. Adanya 

system ramp sebagai salah satu fasilitas bagi kaum difable yang 

datang ke Kompleks Pengolahan Susu Sapi. 

 

TEMPAT 
ANSAMPAH

ORGANIK

SAMPAH 
ANORGANIK

BAK TAMPUNG
DIOLAH 

KEMBALI / KE 
TPS

TEMPAT SAMPAH

KERTAS
SAMPAH KERTAS BAK TAMPUNG

DAUR ULANG / MESIN 
PENGHANCUR KERTAS
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7.5.7 Konsep Teknologi 

a. Panel Surya 

Penggunaan panel surya adalah untuk menyerap radiasi energi 

surya yang akan digunakan untuk membangkitkan tegangan listrik 

sebagai potensi sumber energi mandiri. 

 

 

 

 

 

Gambar . Proses Panel Surya 
Sumber: Ariswan. Proses penelitian dan aplikasi fotovoltalk dan 

http://sanfordlegenda.blogspot.com 

 

b. Wifi 

Teknologi yang maju telah memungkinkan orang untuk 

mengakses internet tanpa perlu terkoneksi dengan kabel. Fasilitas ini 

membantu orang untuk terhubung dengan dunia maya di mana pun 

dalam jangkauan alat Wi-Fi. 

 

Sistem Utilitas Keterangan 

Pencahayaan 
Menggunakan pencahayaan alami dengan 
atap kaca serta pencahayaan buatan dengan 
lampu general dan decorative. 

Penghawaan 

Menggunakan system penghawaan alami pada 
sebagian area restaurant. Penggunaan 
penghawaan buatan berupa AC multi split pada 
area pabrik 

Air Bersih 

Menggunakan air bersih PAM Air Kotor 
Menggunakan septic tank untuk pengolahan 
limbah padat dan menggunakan water 
treatment untuk limbah cair yang kemudian 
dibuang ke saluran kota 
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Listrik Menggunakan daya listrik dari PLN dan genset 

Kebakaran 
Menggunakan smoke detector, heatdetector, 
sprinkle water, fire hydrant, fire exthinguisher 

Limbah 

Adanya pengolahan limbah industry sebelum 
dibuang agar tidak mencemari lingkungan. 
Selain itu pemanfaatan kotoran sapi sebagai 
pupuk dan biogas 

Sampah 

Adanya pengolahan sampah organic  menjadi 
pupuk kompos, pengolahan sampah kertas 
menjadi kertas dan pengolahan sampah 
anorganik menjadi bahan souvenir 

Keamanan 
Menggunakan system CCTV dan keamanan 
24jam 

Sirkulasi  
Vertikal 

Menggunakan ramp dan tangga 

Wi Fii 
Wi Fii internet digunakan di kantor dan area 
produksi digunakan untuk koneksi mesin. 

 

Bagan Program Utilitas 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




