
LAMPIRAN 

 
ANALISIS KEBUTUHAN AIR PADA BANGUNAN 

1. Kolam Latihan Dalam 

 

 
 

Volume = Panjang x Lebar x Tinggi 

Volume I 

= 15 m x 3 m x 1,5 m 

= 67,5 m
3
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Volume II 

= (17 m x 3,5 m x 5 m) + (11,5 m x 3,5 m x 5 m) 

= 297,5 m
3

+ 201,25 m
3

 

= 498,75 m
3 

Volume III 

= 13,5 m x 11,5 m x 5 m 

= 776,25 m
3

 

Volume IV  

= 3,14 x (2,5m)
2

 x 10 m 

= 196,25 m
3

 

Rekapitulasi Perhitungan Volume Kolam Latihan Dalam 

Volume Jumlah 

Volume I 67,5 m
3

 

Volume II 498,75 m
3

 

Volume III 776,25 m
3

 

Volume IV 196,25 m
3

 

TOTAL 1.538,75 m
3

 

Jadi, dari perhitungan volume kolam di atas dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan air untuk kolam latihan dalam = 1.538,75 m
3. Jenis air yang 

digunakan pada kolam ini adalah air asin. 

 
2. Kolam Simulasi Laut 

 

 

I 
III II 



Keterangan Ukuran 

Panjang 25 m 

Lebar  15 m 

Kedalaman Min 2 m – max 4 m 

 
Volume I 

= 10 m x 15 m x 2 m 

= 300 m
3 

Volume II 

= ½ x (2 m + 4 m) x 5 m x15 

m 

= ½ x 6 m x 5m x 15 m 

= 225 m3 

Volume III 

= 10 m x 15 m x 4 m 

= 600 m3 

Jadi, dari perhitungan volume 

kolam di samping dapat 

disimpulkan bahwa kebutuhan air 

untuk kolam simulasi laut = 1125 

m
3 dan jenis air yang digunakan 

pada kolam ini adalah air asin. 

 

 

 

 

3. Kolam Latihan Panjang 

Keterangan Ukuran kolam 

Panjang  50 meter 

Lebar  25 meter 

Kedalaman minimum 1,35 meter 

Luas 1250 m2 

 

 

I III II 



Volume I 

= 15 m x 1,35 m x 25 m 

= 506, 25 m3 

Volume III 

= 30 m x 2,5 m x 25 m 

= 1.875 m3 

 

Volume II 

= ½ x (1,35 m + 2,5 m) x 5 m 

x 25 m 

= 240, 625 m3 

Jadi, dari perhitungan volume kolam di atas dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan air untuk kolam latihan panjang = 2.621,875 m
3 dan jenis 

air yang digunakan pada kolam ini adalah air tawar. 

 
4. Kolam Pemanasan 

 
Volume = ½ x jumlah sisi sejajar x tinggi alas x tinggi bangun 

= ½ x (1,35 m + 2,5 m) x 25 m x 15 m 

= 721, 875 m3 

Jadi, dari perhitungan volume kolam di atas dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan air untuk kolam latihan panjang = 721, 875 m3 dan jenis air 

yang digunakan pada kolam ini adalah air tawar. 

REKAPITULASI KEBUTUHAN AIR PADA KOLAM RENANG : 

KOLAM KEBUTUHAN AIR ASIN 

Kolam latihan dalam 1.538,75 m
3
 

Kolam simulasi laut 1.125 m
3
 

TOTAL 2.663,75 m
3
 



KOLAM KEBUTUHAN AIR TAWAR 

Kolam latihan panjang 2.621,875 m
3
 

Kolam pemanasan 721, 875 m3 

TOTAL 3.343.75 m3 

 

5. Kebutuhan Operasional Bangunan 

Menurut UNESCO, kebutuhan air bersih 60 liter/ orang/ hari. 

Kapasitas Pengguna Bangunan 

Pelaku Jumlah (orang) 

Atlet rutin 300 

Pelatih 120 

Pengelola 78 

Pengunjung 250 

Anggota member 100 

TOTAL 848 

Jadi kebutuhan air bersih pada bangunan Pusat Pelatihan Olahraga 

Selam adalah : 60 liter/ orang/ hari x 848 orang = 50.880 liter/ hari. 

 
Jadi tangki/ tandon air yang dibutuhkan adalah 3 buah tangki tipe TB 

2000 (Penguin) dengan kapasitas 19.800 liter/ tangki atau 5 buah 

tangki tipe TB 1000 (Penguin) dengan kapasitas 11.000 liter/ tangki. 

 

TB 1000 

 

TB 2000 

 



PENJELASAN PENGGUNAAN STRUKTUR DAN ENCLOSURE  

1. Substructure 

a) Tiang Pancang 

Tiang pancang merupakan salah satu jenis pondasi dalam. Pondasi 

tiang pancang yang digunakan dalam projek ini merupakan pondasi tiang 

pancang siap-jadi yang terbuat dari beton bertulang. Dalam penggunaan 

tiang pancang ini diperlukan penyelidikan tanah untuk mengetahui 

dalamnya lapisan tanah dan kekuatan tertentu pada seluruh luas 

bangunan. Pengaplikasian pondasi ini terdapat pada bangunan kolam 

renang latihan dalam, dimana dalam kebutuhannya memerlukan 

kedalaman kolam hingga 20 meter. Panjang tiang pancang yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan menjadikan pondasi ini dipilih. 

Tiang pancang ini memiliki 2 jenis ukuran, yaitu minipile dan 

maxipile. 

 Minipile, merupakan tiang pancang yang berukuran kecil yang 

biasanya digunakan pada bangunan bertingkat rendah dan 

tanah yang relatif baik. Pada jenis pondasi ini terdapat beberapa 

ukuran dan kekuatan yang ditawarkan yang antara lain adalah : 

Penampang Ukuran (cm) Kekuatan (ton) 

Segitiga 
28 25 – 30 

32 35 – 40 

Bujur sangkar 
20 x 20 30 – 35 

25 x 25 40 – 50 

 
 Maxipile, merupakan tiang pancang yang berukuran besar. Jenis 

tiang pancang ini digunakan untuk menopang beban yang besar 



atau pada bangunan bertingkat tinggi. Jenis tiang pancang ini 

memiliki 2 jenis bentuk, yaitu bulat (spun pile) dan kotak (square 

pile). Untuk pondasi jenis ini, ukuran 50 x 50 saja dapat 

menopang beban hingga 500 ton. 

Kelebihan dan kekurangan struktur ini akan dijelaskan pada tabel 

berikut : 

Kelebihan Kekurangan 

 Mutu beton terjamin karena dibuat 

dengan sistem pabrikasi 

 Dapat mengakomodasi hingga daya 

dukung tanah yang paling keras 

 Daya dukung pondasi tidak hanya 

terletak pada ujung tiang, namun juga 

pada lekatan pada sekeliling tiang 

 Untuk penggunaan dengan sistem satu 

beban ditanggung oleh 2 atau lebih 

tiang akan menghasilkan daya dukung 

yang sangat kuat. 

 Harganya relatif murah jika 

dibandingkan dengan pondasi 

sumuran. 

 Pengerjaannya akan sulit 

jika daerah proyek terletak 

pada gang kecil. 

 Sistem pondasi ini baru 

terdapat pada daerah kota 

dan sekitarnya saja. 

 Harganya menjadi semakin 

mahal jika daerah dan 

volume penggunaanya 

kecil. 

 Proses pengerjaannya 

mengakibatkan getaran 

dan kebisingan. 

 

b) Pondasi Terucuk 

Pondasi terucuk merupakan sebuah sistem pondasi untuk 

meningkatan daya dukung pada tanah. Pada pengaplikasiannya, jenis 

pondasi ini memerlukan kontribusi pondasi lain agar bangunan dapat 

berdiri dengan sempurna. Menurut prof. Dr. Ir. R. Roeseno, terdapat 3 

hal penting yang perlu diperhatikan pada saat pengaplikasian pondasi 

ini, adalah : 



 Pada saat diaplikasikan, pondasi ini akan memotong bidang 

longsor (sliding plane) pada tanah, sehingga kuat geser tanah 

keseluruhan akan meningkat. 

 Pada pemasangan pondasi terucuk bambu dengan diameter 12 

cm, jarak antar terucuk 40 cm dan panjang 4 – 5 m dapat 

meningkatkan daya dukung tanah yang semula 0,25 kg/cm2 

menjadi 0,50 kg/cm2. 

 Dari penulis tersebut memberikan informasi bahwa penjelasan 

secara ilmiah bagaimana sistim cerucuk dapat meningkatkan 

kapasitas daya dukung tanah  lunak perlu dikaji lebih lanjut, akan 

tetapi dalam praktek dengan jarak cerucuk tertentu dapat 

meningkatkan daya dukung 2 (dua) kali lipat dari aslinya. 

Dari hasil studi daya dukung tiang terucuk pada model skala kecil yang 

telah dilakukan oleh Abdul Hadi, Tesis S2, 1990 ITB Bandung yang 

difokuskan pada daya dukung pondasi telapak berterucuk dengan 

ukuran 20 x 20 cm². Dengan konfigurasi jarak cerucuk dapat 

disimpulkan bahwa jarak tiang terucuk yang lebih dekat/pendek dan 

jumlah terucuk semakin banyak maka akan terjadi peningkatan daya 

dukung pondasi telapak yang cukup besar. 

 
c) Pondasi Rakit 

Pondasi rakit merupakan pondasi yang berbentuk plat beton yang 

melebar keseluruh bagian dasar bangunan. Pondasi ini biasa digunakan 

pada tanah yang memiliki daya dukung rendah dan atau bangunan yang 



memiliki beban kolom yang sangat besar. Pondasi ini juga biasa 

digunakan pada ruang – ruang bawah tanah (basement) yang dalam 

karena pondasi ini dapat menyalurkan beban kolom menjadi tekanan yang 

seragam. 

Pondasi rakit ini dapat diaplikasikan dengan tiang pancang jika 

kondisi air tanah pada proyek memiliki air tanah yang tinggi atau kondisi 

tanah bagian dasar mudah terpengaruh oleh penurunan besar. Tiang 

pancang ini berguna untuk mengontrol gaya apung. Kondisi ini menuntut 

perencana untuk memperhatikan tegangan sentuh atau besarnya 

kedalaman dari pondasi yang dipasang. 

Pondasi rakit terbagi dalam beberapa jenis, beberapa yang lazim 

digunakan adalah sebagai berikut : 

 Plat rata. 

 Plat yang ditebalkan di bawah kolom. 

 Balok dan plat. 

 Plat dengan kaki tiang. 

 Dinding ruang bawah tanah sebagai bagian pondasi telapak. 

 



Pondasi di atas merupakan beberapa contoh jenis pondasi rakit yang 

biasa digunakan. Perancangan pondasi rakit yang paling lazim terdiri dari 

sebuah plat beton rata dengan tebal 0,75 – 2 m dan dengan alas serta 

dengan penulangan dua arah atas dan bawah yang menerus. 

 
d) Pondasi Plat Setempat 

Pondasi plat setempat merupakan pondasi yang biasa digunakan 

untuk bangunan bertingkat atau bangunan di atas tanah lembek dengan 

kedalaman kurangan lebih 1 – 2 meter. Pondasi ini terbuat dari beton 

bertulang yang dibentuk seperti telapak dan letaknya tepat di bawah 

kolom (tiang). Kedalaman pondasi ini disesuaikan sampai mencapai tanah 

keras. Jenid pondasi ini dapat diaplikasikan pada bangunan 2 – 3 lantai. 

 

Kebutuhan bahan pondasi : 

 Batu pecah/ split 2-3 (diameter batu = 2 – 3 cm)/ kerikil, 

 Pasir beton, 

 Semen PC, 

 Besi beton, 

 Papan kayu sebagai bekisting (papan cetakan). 



Tabel Kelebihan dan Kekurangan Pondasi Plat Setempat 

Kelebihan Kekurangan 

 Biaya pondasi relatif 

murah 

 Galian tanah lebih 

sedikit’dapat 

digunakan pada 

bangunan 1 – 4 lantai 

 Sistem pengerjaan 

relatif mudah, apabila 

proses pengecoran 

dilakukan di tempat. 

 Jika pembuatan struktur pondasi dilakukan 

di luar lokasi penggalian, maka proses 

pengerjaannya akan memerlukan waktu 

yanglebih lama. 

 Diperlukan waktu untuk menunggu beton 

kering sesuai umur beton 

 Memerlukan pemahaman ilmu struktur 

untuk bagian pembesian dan desai 

penulangan. 

 Waktu pengerjaan pondasi harus lebih dini. 

 

e) Pondasi Dermaga 

Terdapat beberapa pilihan dalam struktur dermaga, diantaranya 

adalah : 

 Deck on pile 

 
Struktur Dermaga Deck on Pile 

Struktur deck on pile merupakan struktur yang menggunakan tiang 

pancang sebagai pondasi bagi lantai dermaganya. Seluruh beban di lantai 

dermaga diterima sistem lantai dermaga dan tiang pancang tersebut. 

Pada bagian bawah lantai dermaga, kemiringan tanah dibuat sesuai 

dengan kemiringan alami dan dilapisi dengan perkuatan untuk mencegah 

erosi yang disebabkan oleh manuver kapal. Oleh karena itu diperlukan 



pemasangan tiap tiang pancang miring dan pada akhir tahap barulah 

dilakukan pembuatan lantai dermaga. 

 Caisson 

 
Struktur Dermaga Caisson 

Merupakan jenis pondasi dermaga yang menggunakan prinsip dalam 

menahan gaya vertikal dan horizontal digunakan beban sendiri dari 

struktur tersebut (gravity structure). Caisson terbuat dari beton berongga 

yang diisi material seperti pasir untuk menahan berat strukturnya. Dalam 

pengaplikasian struktur ini harus memperhatikan bahwa tanah pada lokasi 

memiliki karakteristik yang baik. 

 Sheet pile 

 
Struktur Dermaga Sheet Pile 

Struktur ini merupakan jenis struktur yang tidak menggunakan 

kemiringan alami tanah. Pada jenis struktur ini, deretan sheet pile 



dipancangkan pada garis muka ir rencana sampai kedalaman yang telah 

direncanakan kemudian dilakukan pengerukan sesuai dengan kedalaman 

perencanaan pada sisi laut/ kola. Gaya yang terjadi akibat perbedaan 

elevasi antara dermaga dengan dasr laut/ kolam ditahan oleh struktur 

sheet pile. Tiang pancang masih diperlukan untuk menahan gaya lateral 

dari kapal yang sedang bersandar atau untuk membantu sheet pile 

menahan tekanan lateral tanah. Struktur ini dapat direncanakan dengan 

menggunakan penjangkaran maupun tanpa penjangkaran. 

 Dermaga terapung (ponton) 

 
Struktur Dermaga Ponton 

Jenis dermaga ini merupakan pengaplikasian gaya apung 

(archimedes) dalam menahan beban vertikal yang diterima struktur utama. 

Sistem dermaga jenis ini biasa digunakan pada dermaga untuk kapal 

ferry, dimana sangat dibutuhkan tinggi freeboard dari dermaga tetap, 

sehingga dapat digunakan pada kondisi pasang maupun surut. Menurut 

Floating Port : Design And Construction Practices, secara umum, dermaga 

ponton terdiri dari lima bagian utama, yaitu : 



 Floating pier, merupakan sistem struktur terapung yang berfungsi 

untuk mengakomodir mooring vessel dan peralatan penangan 

barang, serta tempat lalu lintas barang dan penumpang pada 

dermaga serta tempat menempatkan fasilitas lain yang 

berhubungan. 

 Access bridge, adalah jembatan penghubung antara fasilitas darat 

dengan fasilitas perantara dengan kapal yang bisa digunakan 

pada berbagai level permukaan air dalam operasional dermaga. 

 Sistem mooring, sistem mooring berfungsi untuk menjaga sistem 

struktur dermaga tersebut tetap pada tempatnya, dimana struktur 

dermaga tersebut direncanakan dapat memberikan kenyamanan 

bagi penggunanya dan efisiensi dalam operasionalnya. 

 Sistem fender, sistem fender berfungsi mencegah kerusakan pada 

kapal dan dek ponton ketika terjadi benturan saat kapal bersandar 

dengan cara menyerap energi benturan tersebut. 

 Mooring accessories, mooring accessories berfungsi menjaga 

kapal tetap pada tempatnya ketika proses bongkar muat barang 

dan naik turunnya penumpang dari kapal. 

 
f) Pondasi Kolam Renang 

Pondasi kolam renang merupakan rangkaian pondasi yang disusun 

menjadi satu untuk menahan dari struktur kolam maupun beban air yang 

ditampungnya. pada bagian dasar terdapat balok beton bertulang seperti 

susunan pada pondasi laba – laba. kemudian pada bagian sisi – sisinya 



merupakan dinding beton yang diperkuat dengan balok dengan arah 

sejajar. keseluruhan struktur tersebut ditopang oleh pondasi minipile 

berpenampang segitiga yang disatukan dengan pile cap di titik – titik 

tumpu pada bagian dasar kolam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondasi Kolam Renang 

g) Secant pile 

 

Secant pile adalah struktur tiang pancang yang diatur berderet 

sehingga membentuk sebuah dinding struktur yang saling mengikat satu 

sama lain. Secant pile digunakan untuk mentransfer gaya lateral, vertikal 

atau kombinasi dari keduanya dari lapisan tanah yang lunak menuju 

dinding struktur 

yang diperkuat 

dengan balok 

mini pile 

pile cap 



lapisan tanah keras. Pondasi ini biasanya dipakai pada terowongan, 

bendungan atau bangunan laut. Secant pile merupakan salah satu 

metode yang paling ekonomis dalam membuat penahan air yang efektif 

untuk dinding struktur bangunan, terowongan top – down dan juga 

bendungan.  

Kelebihan Kekurangan 

 Meningkatkan fleksibilitas 

konstruksi 

 Meningkatkan kekokohan dinding 

 Dapat diaplikasikan pada tanah 

dengan kondisi yang tidak 

mendukung 

 Digunakan pada area yang 

memiliki kondisi permukaan air 

tanah yang tinggi 

 Dapat meletakkan kolom sejauh 

3” – 5” dari bangunan eksisting 

 Kontruksi tidak mengeluarkan 

suara bising. 

 Terdapat toleransi ketinggian 

 Waterproofing akan menyulitkan 

pemasangan joint 

 Biayanya mahal 

 Kebisingan tetap terjadi jika 

menggunakan sistem hidrolik 

saat memukul pile. 

 
2. Middle Structure 

a. Lantai 

Keramik Mozaik 

Beberapa alternatif warna keramik yang dapat diaplikasikan pada 

kolam renang, adalah : 

 
Putih 

 
Hitam 

 
Biru 



Batu Alam 

Beberapa alternatif batu alam yang dapat diaplikasikan pada 

bangunan Pusat Pelatihan Olahraga Selam : 

   
Batu Andesit Batu Palimanan Batu Paras 

   
Batu Candi Batu Basalto Batu Bali Green 

Alternatif material ini dapat diaplikasikan pada area bibir kolam 

renang. Dalam maintenance - nya diperlukan finishing coating anti 

lumut dan dengan rajin menyikat batu dengan air bersih secara teratur. 

 

b. Dinding 

Aluminium Composite Panel 

 



Aluminium Composite Panel adalah bahan material yang 

direkayasa dengan bahan alami. dibuat dengan dua atau lebih unsur 

bahan yang secara signifikan berbeda secara fisik maupun kimiawinya, 

terpisah dan juga berbeda dalam struktur hasil produksinya. 

Keunggulan dari bahan composite ini adalah beratnya yang lebih 

ringan tetapi dengan kekuatan yang lebih tinggi, tahan karat, dengan 

biaya perakitan yang lebih murah karena berkurangnya jumlah 

komponen perakitannya dan tidak memerlukan baut-baut penyambung. 

Sifat dasar aluminium composite panel adalah keras dan kaku 

tetapi ringan dalam berat. Dilapisi aluminium yang dapat diwarnai 

dengan bermacam – macam warna. Aluminium composite 

panel dipakai secara luas dengan atau tidak dengan warna metalik, 

juga dapat memakai pola warna imitasi dari material lain seperti kayu 

dan marmer. 

 
 

Gypsum Board 

Gypsum board atau papan gypsum pertama kali diperkenalkan 

pada tahun 1920-an, dan telah mengubah pandangan tentang 

konstruksi dinding interior. Gypsum board ini juga dikenal 

sebagai drywall/sheetrock atau papan gypsum/dinding gypsum. 

Ada banyak keuntungan dari penggunaan gypsum board 

dibandingkan dengan dinding plester tradisional. Gypsum board 

atau papan gypsum biasa di gunakan untuk dinding ruangan dan partisi 

http://plafondpartisigipsum.com/cara-perbaikan-papan-gypsum-yang-berlubang
http://plafondpartisigipsum.com/cara-perbaikan-papan-gypsum-yang-berlubang


ruangan/(partisi gypsum), memiliki bentuk yang padat dan kering 

sehingga sangat memudahkan proses pemasangan atau 

konstruksinya. Tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk menunggu 

plester untuk kering. Dan konstruksi atau pengerjaan tidak tergantung 

cuaca. 

Papan gypsum tersedia dalam berbagai ukuran, tetapi yang paling 

umum adalah lembaran tebal 8 – 12 mm, dengan ukuran 1.2 m x 2.4 m. 

Namun ukuran papan gypsum bisa disesuaikan dengan kebutuhan. 

Adapun manfaat lain dari penggunaan gypsum board : 

 Harga gypsum board/papan gypsum lebih murah dan tidak 

memerlukan pengerjaan yang rumit 

 Perawatan dan perbaikan gypsum lebih mudah 

 Memiliki berat yang jauh lebih ringan dari dinding plaster, tekanan 

pada struktur dinding konstruksi lebih ringan 

 Papan gypsum lebih terhadap tahan api 

 

Kaca 

Alternatif material kaca yang digunakan pada bangunan ini antara 

lain adalah kaca laminated dan kaca tempered. 

Kaca tempered 

Secara singkat, kaca tempered adalah jenis kaca yang memiliki 

kekuatan yang sangat tinggi, dibandingkan dengan kaca biasa. Kaca 

tempered adalah kaca yang diperkeras dengan cara memanaskan kaca 

http://plafondpartisigipsum.com/jasa-pasang-partisi-gypsum-gipsum
http://plafondpartisigipsum.com/plafondpartisigipsum.com/harga
http://plafondpartisigipsum.com/tips-perawatan-plafond-partisi-gypsum-gipsum


float biasa hingga mencapai temperatur 700 derajat celcius, kemudin 

didinginkan mendadak dengan menyemprotkan udara secara merata 

merata pada kedua permukaan kaca. Dengan proses ini, maka terjadi 

perubahan fisik kaca, yaitu terjadi perubahan gaya tekan dan gaya tarik 

pada kaca, tapi secara visual tidak terjadi perubahan. Dengan ketebalan 

yang sama, kekuatan kaca tempered mampu mencapai 3-5 kali lipat dari 

kekuatan kaca biasa, terhadap beban angin, tekana air, benturan dan 

terhadap perubahan temperatur yang tinggi (thermal shock). Jika pecah, 

pecahan kaca tempered berbentuk kecil-kecil dan tumpul, sehingga 

sangat aman bagi manusia (tidak akan melukai manusia). Penggunaan 

kaca tempered terutama untuk bukaan-bukaan atau dinding kaca pada 

bangunan yang menuntut tingkat keamanan yang tinggi. Penggunaan lain 

adalah untuk pintu-pintu tanpa rangka (frameless), seperti pintu utama 

maupun partisi kamar mandi. Selain itu kaca tempered juga digunakan 

untuk railing kaca pada tangga dan void, eskalator dan lift. 

Catatan: kaca tempered tidak boleh diganggu oleh proses-proses 

lebih lanjut seperti pemotongan, penggosokan tepi, pembuatan lubang 

dan lain-lain. Proses-proses ini akan melemahkan kekuatan kaca, bahkan 

dapat menyebabkan pecahnya kaca itu sendiri. Untuk itu semua ukuran 

dan jenis aksesoris harus sudah dapat ditentukan dengan pasti sebelum 

proses tempered dilakukan 

 

 



Kaca Laminated 

Kaca laminated merupakan kaca dengan tingkat keamanan dan 

perlindungan  yang tinggi terhadap penghuni. Jika terjadi sesuatu yang 

menyebabkan pecahnya kaca, maka kaca laminated tidak akan 

berhamburan, tapi hanya retak dan sangat sulit ditembus. Kaca laminated 

terdiri dari komposisi satu atau lebih lebih lembaran polifinil yang 

transparan, fleksibel dan sangat kuat, dengan satu atau lebih lembaran 

kaca float, dan disatukan melalui proses pemanasan dan pengepresan. 

Karakterisitik kaca laminated, ialah bahwa pecahan kaca tidak akan jatuh 

atau berhamburan, namu tetap melekat pada filmnya, dan kaca tetap 

terpasang pada rangkanya. Kaca laminated yang sudah pecah, tetap suit 

sekali ditembus oleh manusia sehingga memberikan tingkat keamanan 

yang sangat tinggi bagi penghuninya. Penggunaan kaca laminated 

terutama untuk atap kaca, skylight, dinding kolam renang dan lain-lain, di 

mana tidak diinginkan adanya reruntuhan kaca jika pecah. Kaca laminated 

juga digunakan untuk lemari pajang barang-barang berharga (anti pencuri) 

Catatan: hindari proses lanjut pada kaca laminated seperti 

pemotongan, pembuatan lubang dan aksesoris lain, walaupun mungkin 

dapat dikerjakan, tapi akan sangat sulit dan tidak rapi. Semua ukuran dan 

aksesoris harus sudah tepat, sebelum proses laminate dikerjakan. 

Kaca laminated yang terdiri dari dua lembar kaca biasanya 

digunakan untuk bangunan-bangunan. Sedangkan yang terdiri lebih dari 



dua lembar biasanya untuk penggunaan-penggunaan khusus seperti kaca 

taha peluru, kaca akuarium yang besar dan kaca pesawat terbang. 

 
Acrylic 

Acrylic memiliki nama sintesis Poly(methyl methacrylate) (PMMA). 

Kaca ini biasanya transparan dan sering digunakan dalam bentuk 

lembaran yang ringan dan digunakan sebagai pengganti material kaca. 

Karakteristik material ini lentur, ringan dan lebih kuat daripada kaca 

karena lebih tahan terhadap goresan. perbedaan material ini dengan kaca 

adalah, biasanya semakin tebal kaca maka akan terlihat lebih gelap, 

sedangkan acrylic tidak karena ketebalannya tidak mempengaruhi jumlah 

cahaya yang masuk dan tetap memungkinkan 92 % cahaya melewatinya. 

Material ini biasa digunakan pada akuarium, akuarium air laut, kaca 

pengamat, penggunaan ilmiah, ruang hiperbarik, ruang vakum, dispenser 

minyak otomatis, dispenser makanan dan dapat juga diaplikasikan ke 

dalam bangunan sebagai eksterior pengganti kaca. 

Pada bangunan Monterey Bay Aquarium (MBA) di Monterey, 

California, Amerika Serikat, material ini diaplikasikan pada bagian dinding 

aquariumnya. Pada bagian inti dari bangunan ini terdapat aquarium yang 

sangat besar, dimana terdapat pemandangan kehidupan pesisir laut 

California. Dalam aquarium ini terdapat California Giant Kelp yang dapat 

dilihat langsung oleh pengunjung disana. Dinding aquarium tersebut 

terbuat dari acrylic dan memiliki ketebalan 7,6 – 33 cm yang 

memungkinkan untuk menahan tekanan dan gaya total dari air yang 



berada di belakang dinding tersebut. Aquarium dengan tinggi mencapai 

8,5 m dan dapat menampung 1.260.000 liter air ini merupakan salah satu 

aquarium dengan fitur jendela pandang terbesar di dunia. Dari studi 

preseden di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kaca acrylic 

tersebut nantinya dapat diaplikasikan juga pada bangunan pusat pelatihan 

olahraga selam dengan tetap memperhatikan beban dan gaya total dari 

air yang terdapat dibalik dinding kolam. 

  

Monterey Bay Aquarium 

 
 

3. Upper Structure 

Space Frame 

 



Space frame merupakan salah satu struktur bentang lebar dimana 

terdiri dari rangkaian baja hollow yang dirangkai membentuk sebuah 

rangka ruang. Rangka – rangka ini tersusun membentuk modul – modul 

segitiga yang terdiri dari batang dan ball joint.  

Bentuk paling sederhana dari portal ruang merupakan lempengan 

horizontal berupa piramida-piramida dibangun dari aluminium atau 

tabung baja struts. Dalam banyak hal ini terlihat seperti jib horisontal 

dari menara derek berulang untuk membuatnya lebih luas. Bentuk 

murni kuat terdiri dari interlocking piramida tetrahedral di mana semua 

strut memiliki satuan panjang. Lebih teknis ini disebut sebagai vektor 

isotropik matriks atau lebar unit tunggal sebuah octet truss. Variasi 

yang lebih kompleks mengubah panjang dari strut untuk kurva struktur 

keseluruhan atau dapat menggabungkan bentuk geometris lainnya. 

Contoh bangunan yang menggunakan struktur space frame adalah 

heydar aliyev. Bangunan ini menggunakan struktur space frame pada 

seluruh permukaan bangunannya. 

 
 

Kelebihan Kekurangan 

 Ringan 

 Fabrikasi 

 Hemat tenaga kerja 

 Mahal 

 Tenaga ahli masih sedikit 

 Tidak tahan api 
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 Hemat material struktur 

 Estetis  

 

ETFE 

  

ETFE (ethylenetetrafluoroethylene) terdiri dari co - polimer 

dimodifikasi etilena dan tetrafluoroethylene. ETFE tersedia sebagai film 

fleksibel. hhal ini memungkinkan untuk digunakan dalam membuat 

fasad transparan melengkung. bahan ini adalah bahan yang super 

ringan dan beratnya hanya 0,70 kg/ m2 sedangkan satu lapisan kaca 

ketebalan 6mm beratnya 15 kg/ m2. ETFE sangat transparan terhadap 

cahaya dari seluruh spektrum cahaya tampak dan dapat 

memungkinkan sejumlah besar cahaya alami ke dalam bangunan, 

menciptakan "ruang terang dan terbuka yang dapat meniru alam". 

ETFE dapat mempertahankan transparansi ini dan kekuatan selama 

lebih dari 30 tahun.  

Pemeliharaan ETFE diperlukan kira-kira setiap 3 tahun. Polimer 

fluorocarbon relatif inert, dan terutama tidak aktif untuk cuaca dan 

serangan kimia. ETFE dapat menahan suhu hingga 270 ° C karena 

ikatan molekul yang sangat stabil. Hal ini tahan api serta 'self-ventilasi', 



yang membantu dalam penghapusan asap dan gas berbahaya lainnya 

dan mengurangi kebutuhan untuk ekstraksi asap. 

GFRC 

  

GFRC adalah polimer beton diperkuat dengan serat kaca. Dalam 

konteks struktur bangunan, material ini dibuat dalam bentuk panel. 

Panel-panel ini terbuat dari lapisan beton semen putih dengan butiran 

halus, di perkuat dengan alas serat kaca. Setiap panel bisa dicetak 

secara individual ke dalam bentuk lengkungan sesuai keinginan. 

Sangat tahan lama dan merupakan material yang resistif, bias dibuat 

setipis mungkin hingga beberapa mm atau beberapa cm, sehingga 

panel ini bisa digunakan untuk sistem konstruksi yang ringan. GFRC 

adalah beton di mana tidak dibutuhkannya tulangan baja sehingga 

terhindar dari masalah korosif dari baja itu sendiri. 
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