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Program Studi Teknik Lingkungan – FTSL ITB 
Semester I 2009/2010 
Menggambar Teknik TL-2103 

 
TUGAS C 

 
 
Ketentuan umum: 
o Kertas : kertas gambar ukuran A3 
o Alat tulis :  

- pensil 2H untuk garis bantu (garis bantu pada kertas gambar tidak dihapus) 
- pensil F untuk huruf, angka, arsir, garis tepi dan garis kop gambar 
- pensil 2B untuk garis potongan dan huruf pada kop gambar 

o Alat bantu : penggaris. Penulisan huruf tidak menggunakan penggaris atau sablon 
o Pengaturan kertas gambar: sesuai dengan Tugas A 
o Skala = 1 : 50 (denah dan potongan), 1:20 (detail) 
 
TUGAS C1: Denah dinding ½ batu bata, denah fondasi batu kali, 1 potongan fondasi 
TUGAS C2: Denah atap (plat beton), 1 potongan dan 1 detail 
 
Denah umum suatu ruang genset, ruang laboratorium air dan ruang panel dari sebuah 
instalasi pengolah air minum: 
o Total bangunan 7,00m x 5,0m, dilengkapi suplai air minum, penyaluran air buangan 

ke septic tank, drainase air hujan, dan listrik. Elevasi tanah sekitarnya berada pada   
-0,20. Dinding bagian Barat bangunan berbatas langsung dengan pagar batas 
kepemilikan. Atap dari beton 10 cm, pada elevasi plafon +3,25 

o Ruang Genset (5,00m x 3,00m) pada elevasi ± 0,00, dilengkapi fondasi khusus 
(3,00m x 1,5m) dengan elevasi + 0,05, dilengkapi panel listrik (0,8m x 0,3m). Alur 
kabel listrik antara Genset dan panel listrik disalurkan melalui saluran lebar 20 cm 
dengan tinggi 10 cm, tertutup keramik 30 cm x 30 cm, yang mudah dibuka-tutup. 
Pintu masuk lebar 2,00m dengan 2 daun pintu terbuka ke luar. Untuk memudahkan 
masuknya genset dan suplai solar ke dalam, pintu masuk dilengkapi ”tanjakan ram” . 
Dilengkapi jendela dan ventilasi asap secukupnya.  

o Laboratorium air (5,00m x 2,00m), pada elevasi +0,05, dilengkapi meja analisa (lihat 
pada laboratorium di Teknik Lingkungan ITB). Pintu masuk terbuka ke dalam, 
dilengkapi jendela dan ventilasi secukupnya. 

o Ruang alat dan stok bahan (2,00m x 2,00m), pada elevasi +0,05, dilengkapi pintu 
masuk dan ventilasi secukupnya. 

o WC (2,00m x 1,5m), pada elevasi -0,05, lihat detail pada WC yang ada di Teknik 
Lingkungan ITB. dilengkapi pintu pintu masuk dan ventilasi secukupnya. 

o Ruang bahan bakar (2,00m x 1,5m), pada elevasi ± 0,00. Pintu masuk tanpa daun. 
 
Lain-lain: 
o Lantai bangunan dari keramik 30 cm x 30 cm 
o Atap bangunan: model datar dari plat beton 10 cm  
o Hal-hal lain: ditentukan sendiri dengan persetujuan asisten 
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Gambar: Denah konsep tata letak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utara 


