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- Memanfaatkan fire hidrant yang diambilkan dari

jaringan kota (Jl. P. Senopati).

- Dimensi bangunan dan jalan masuk masih dimung-

kinkan bagi petugas pemadam kebakaran beserta •

peralatannya untuk memberi pertolongan.

d. Penangkal petir

- Dipasang pada bangunan yang mempunyai kondisi

bangunan paling tinggi.

e. Telepon dan sound system

- Telepon dipakai sistem hubungan langsung (tanpa

operator) untuk hubungan luar.

- Komunikasi yang dipakai untuk hubungan antar ke

giatan dipakai sistem intercome.

- Untuk telepon umum dipakai 'call box coin' yang

ditempatkan pada tempat strategis,

- Sound system hanya digunakan pada kegiatan ter-

tertu sesuai dengan kebutuhannya.

- Penempatan loudspeaker pada ruang-ruang terten

tu sesuai dengan kebutuhannya.

f. Utilitas :

- Air bersih:

. Sumber air diperoleh dari sumur dengan sistem

distribusi 'down feed system'.

- Air kotor:

.. Air kotor dari wc dibuang ke riool kota

. Air dari Km dibuang langsung ke riool kota

- Sampah:

. Dibuat tempat-tempat penampungan sementara pa

da tiap tempat, kemudian diangkut ke luar.



Sistem struktur dibedakan menjadi :

a. Sub struktur

Dasar pertimbangan :

. kondisi struktur tanah

. daya dukung tanah

. tuntutan perwujudan bangunan

. sistem pembebanan

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sub struk

tur yang dipakai adalah pondasi setempat/titik

yang dipadukan dengan pondasi menerus.

b. Super struktur

Dasar pertimbangan :

. tuntutan bentuk ruang

. bahan yang digunakan

. tuntutan karakter penampilan

1). Struktur badan bangunan

Sesuai dengan tuntutan, maka digunakan sistem

struktur rangka, yang terdiri dari kolom-ko

lorn dan balok yang membentuk suatu rangka.

Sebagai bahan struktur badan digunakan beton

bertulang dan dari kayu sebagai pendukung.

2). Struktur atap

Untuk struktur atap digunakan sistem frame

struktur. Sedangkan bahan yang digunakan ada

lah baja profil (bentang lebar) dan dari kayu

untuk bentang pendek.



9. Konsep dasar enviroment

Konsep dasar enviroment menyangkut beberapa hal :

a. Penghawaan :

- Digunakan penghawaan alami.

- Untuk ruang-ruang penjualan, penghubung bangun

an (selasar) mengutamakan keterbukaan.

- Untuk ruang dalam menggunakan sistem cross ven-

tilasi dalam penyelesaiannya.

- Untuk ruang-ruang service yang menimbulkan bau

(Km/Wc) direncanakan sebaik-baiknya.

b. Pencahayaan :

- Mengutamakan pencahayaan alami.

- Pencahayaan buatan digunakan sumber daya dari

PLN, dengan sumber cadangan dari diesel.

- Menggunakan model-model lampu yang dapat membe •

ri ungkapan suasana tradisional (lampu ting,

lampion, dsb).

- Pemasangan lampu diletakkan pada konstruksi

atap.

- Digunakan sistem main distribution yang dileng

kapi dengan box sekring sebagai pengaman sesuai

dengan kebutuhannya.

c Pengamanan bahaya kebakaran

- Dipakai portable exstinguisher yang diletakkan

pada tempat-tempat strategis di dalam bangunan

seperti selasar, gang-gang tempat penjualan dan

lainnya.
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