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PROSEDUR FIT OUT 
 
 

 
I. Umum 

 

Pekerjaan   fit   out/ renovasi   yang   akan   dilakukan   Penyewa   harus mendapatkan  persetujuan  

dari  Pemilik  sesuai  dengan  panduan  fit  out  di bawah ini. Penyewa harus mengungkapkan konsep 

desain outlet/ unit nya dan menyakan hal-hal yang perlu sebelum pembuatan gambar desain 

dilaksanakan. 

 

Penyewa diminta membentuk Tim Teknis Penyewa yang terdiri dari Desainer Interior/ Arsitek, 

konsultan M/E. kontraktor pelaksana yang berpengalaman di bidang retail agar dapat menghasilkan 

desain yang berkualitas tinggi. Tim Fit Out Departement akan melakukan pengamatan  dan berhak 

untuk menolak Tim Teknis pilihan Penyewa , apabila tim yang diajukan dianggap kurang baik dan 

tidak memenuhi persyaratan serta tidak sesuai dengan konsep 

 

PEMILIK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KETERLAMBATAN PEMBUKAAN TOKO / UNIT SEWA 

AKIBAT  PENGAJUAN DAN PROSES DESAIN   YANG   TIDAK   TEPAT   WAKTU,   TIDAK   LENGKAP,   

BANYAK KOREKSI DALAM DESAIN DAN LAIN-LAIN. 

 

Prosedur standar pengajuan desain sesuai dengan penjelasan di bawah ini. Apabila proses 

pengajuan ini tidak dijalankan secara seksama dan disiplin, maka segala konsekuensi yang timbul 

akibat tidak tercapainya jadwal pembukaan unit sewa menjadi tanggung jawab sepenuhnya 

Penyewa. 

 

II. Persiapan Pengajuan Desain 

 

 Sebelum memulai desain yang perlu dilakukan oleh Tim Teknis Penyewa adalah : 

 1. Meninjau unit sewa (site survey) untuk mendapatkan gambaran realistis mengenai kondisi unit 

sewa untuk proses pengkajian desain. 

 2. Menyiapkan konsep yang unik dan khas dalam memperdagangkan dan menawarkan jenis produk 

Penyewa. 

 

 

 

III. Tahapan Rapat Teknis 
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  Ada 4 tahap utama rapat teknis yang ditetapkan : 

1. Rapat Konsep Desain (Initial Design Briefing) : Menjelaskan konsep design Penyewa kepada dan 

tim Fit Out menjelaskan perihal fit out guidelines dan tata tertib serta peraturan yang berlaku 

di Grand Dadap City. 

2. Rapat Skematik Desain (Schematic Design Meeting): Membahas desain tahapan skematik 

meliputi gambar arsitektur/ sipil dan MEP. 

3. Rapat Pengembangan Desain (Design Drawing Development): Membahas pengembangan 

desain dengan kelengkapan gambar arsitektur dan MEP yang lebih detail. 

4. Rapat Pra-Konstruksi (Kick Off Meeting Fit Out): Membahas persiapan pelaksanaan konstruksi. 

 

Seluruh Rapat Teknis wajib dihadiri oleh : 

 Penyewa / Wakil Penyewa 

 Tim  Teknis  Penyewa  (Desainer,  Arsitek,  Konsultan  Struktur,  Konsultan MEP, Kontraktor 

Pelaksana Terpilih) 

 

 

TANPA KEHADIRAN TIM TEKNIS PENYEWA RAPAT TEKNIS TIDAK DAPAT BERLANGSUNG. 

 

   Rapat Konsep Desain (Initial Design Briefing) 

 

Pada  pertemuan  ini,  Penyewa  dan  Tim  Teknis  Penyewa  menjelaskan konsep desain terlebih 

dahulu melalui gambar desain skala 1:50 atau 1:100 dan gambar perspektif interior dan 

eksterior, serta tim Fit Out akan menjelaskan kepada Penyewa dan Tim Teknis Penyewa 

beberapa hal, antara lain : 

a. Pedoman Fit Out 

b. Tahapan Prosedur Fit Out 

c. Fit  Out  Charges  (Biaya-Biaya  yang  ditimbulkan  pada  saat  fit  out berlangsung) 

 

 Tahapan Persiapan Gambar Skematik Desain 

 

Setelah Rapat Konsep Desain, Tim Teknis Penyewa harus melanjutkan dan mempersiapkan 

gambar skematik desain, dalam format A3 skala 1:50 atau 1:100 sebanyak 3 set dalam waktu 7 

hari kalender untuk diperiksa dan dievaluasi oleh tim Fit Out Departement yang terdiri dari : 

1. Denah Lantai, yang menujukkan lay out furniture, batas dinding dan partisi, serta pola 

lantai. 

2. Tampak Unit Sewa yang menunjukkan keseluruhan tampak pada Unit Sewa. 

3. Potongan  Unit  Sewa  yang  menunjukkan  keseluruhan  konstruksi Ruang Sewa. 

4. Rencana Plafond, termasuk bentuk plafond, elevasi dan finishing, lubang saluran AC (supply 

dan return), penempatan titik lampu, dan fasilitas yang disediakan oleh gedung seperti 

posisi sprinkler, smoke detector dan fasilitas M/E lainnya. 
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5. Perspektif berwarna 3 (tiga) dimensi interior dan eksterior unit sewa. 

6. Rencana  M/E,  penjelasan  jenis  lampu  yang  dipakai,  titik  lampu, wiring diagram 

(kebutuhan daya listrik), lokasi panel listrik, penempatan saluran air bersih, saluran 

pembuangan, instalasi gas. 

7. Gambar  Signage,  yang  menunjukkan  bentuk,  jenis  huruf  grafis, warna dan material 

serta sistem penerangan signage. 

8. Contoh material (material board) yang menunjukkan material, warna dan finishing interior 

yang akan digunakan. 

 

Pemasukan   gambar   yang   tidak   lengkap   akan   mengakibatkan keterlambatan dalam 

penilaian gambar atau penolakan usul desain. 

  Tim Fit Out akan mereview dan memeriksa gambar desain tersebut dalam 7 (tujuh) hari kerja. 

 

      Rapat Skematik Desain 

Pada pertemuan ini, Tim Fit Out akan menjelaskan beberapa hal, yaitu: 

a. Hasil pengkajian gambar skematik desain 

b. Tim Fit Out akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas 

Gambar Skematik Desain dengan catatan tertentu bila diperlukan pengajuan 

ulang. 

 

Setelah Rapat Skematik Desain yang perlu dilakukan  Tim Teknis Penyewa adalah : 

Menyiapkan dan menyerahkan gambar pengembangan desain (design development)  dalam  

waktu 5  hari  kalender,  sebanyak  3  (tiga)  set dokumen minimum format A3, skala 1 : 50, yang 

terdiri dari: 

 

1. Denah  yang menunjukkan gambar kerja final atas gambar-gambar yang    telah    disetujui    

pada    Rapat    Skematik    Desain,    yang 

 menunjukkan  warna,  material,  ketinggian  (level),  dimensi,  sistem konstruksi : 

a. Partisi dan pintu 

b. Pola lantai 

c. Finishing kolom struktur  

d. Dinding 

e. Furniture : peletakan loose dan fixed furniture 

f. Shopfront 

g. Plafond, area zona control 

2.    Denah Mekanikal-Elektrikal yang meliputi : 

a. Titik   lampu,   panel   distribusi,   meteran   listrik,   saklar   dan sejenisnya, stop kontak 

dan sejenisnya,  letak  lampu 24  jam, detector 
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b. Pengelompokan :  

Lampu  dan  stop  kontak, lampu  area  shopfront dan  signage, single line diagram dan 

kebutuhan daya listrik 

c. Jenis & tipe lampu 

d. Kapasitas daya lampu 

e. Denah ducting AC & diffuser lengkap dengan dimensi 

f. Manhole dengan dimensi 

g. Ducting Exhaust & Hood (Unit F&B) 

h. Ducting fresh air & grill (Unit F&B) 

i. Letak titik heat/smoke detector 

j. Perlengkapan fixtures plumbing 

k. Jenis dan material perlengkapan plumbing yang dipakai 

l. Perletakan pipa air/gas dan meter air/gas 

m. Letak titik sprinkler 

3.    Tampak dan Potongan 

a. Tampak muka toko secara keseluruhan termasuk signage. 

b. Keterangan material, warna dan finishing material shopfront 

4.    Detail papan nama toko / signage yang menunjukkan : 

a. Material, warna dan dimensi signage 

b. Sistem konstruksi signage 

c. Metode pencahayaan yang digunakan 

5. Perspektif 3 dimensi berwarna interior dan eksterior 

6. Contoh material (material board) yang menunujukan material, warna dan finishing yang akan 

digunakan. 

7. Jadwal pekerjaan (schedule) 
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BAB II 
PANDUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL 

 
 

Panduan ini mengacu pada SNI (Standar Nasional Indonesia) dan mengikuti petunjuk PUIL 2002 

(Peraturan Umum Instalasi Listrik) yang berlaku di Indonesia. Panduan ini meliputi jenis material, 

ukuran, merk ,serta ketentuan pelaksanaan pekerjaan elektrikal. 

Penyewa wajib mengikuti panduan ini, tanpa pengecualian. 

 

1.    Kriteria Umum Pekerjaan Elektrikal 

a. Sebelum melaksanakan pekerjaan harus memberikan gambar instalasi perencanaan dan  

mendapatkan persetujuan dari Pemilik. 

b. Penyewa/ Kontraktor Pelaksana tidak diperkenankan  melaksanakan pekerjaan  pemasangan  

instalasi  sebelum  adanya  persetujuan  dari Pemilik. 

c. Penyewa harus mengajukan data-data dari instalatur antara lain: 

1) Company Profile Kontraktor Pelaksana 

2) SPI (Surat Pengesahan Instalatur) 

3) Pernyataan Jaminan Instalatur 

4) Kartu AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia) 

5) Data-data lain yang berhubungan dengan pekerjaan tsb 

 

2.    Lampu Penerangan 

a. Tidak  boleh  ada sorotan  langsung  dan  silau  berlebihan dari dalam etalase unit sewa ke  area 

public 

b. Penggunaan lampu TL ekspos hanya diijinkan digunakan di daerah gudang atau daerah lain 

yang tidak terlihat dari pandangan public. 

c. Tidak ada kabel dan konduit yang diekspos (outbow). 

d. Standar beban lampu (lighting load) yang dipakai dalam perhitungan kapasitas AC (Cooling 

Load) yang disediakan adalah 40 watt/m². Apabila  Penyewa  memasang  melebihi  standar  

tersebut maka  akan diperlukan penambahan kapasitas AC yang akan menjadi tanggungan 

Penyewa. 

e. Pemasangan lampu pada rak display kaca tertutup harus dilengkapi lubang ventilasi udara. 

f. Ballast lampu harus menggunakan merk Philips, Osram atau setara. 

g. Harus dipasang lampu emergency, minimum 1 titik lampu di area kasir, 1 titik lampu pada pintu 

shopfront, dan 1 titik lampu di dalam ruangan dengan sekat/partisi sampai level plafon, 

minimum lama berfungsi 20 menit, tidak di ijinkan menggunakan lampu emergency portable. 

3.    Lampu Zona Kontrol dan Signage 

Semua lampu di daerah zona kontrol shopfront dan zona kontrol façade ekterior serta signage 
harus diinstalasikan secara terpisah dari instalasi lainnya dan dihidupkan secara otomatis dengan 
timer (time switch) yang dilengkapi  dengan  battery  sesuai  jam  operasional.  Bila  beban  
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melebihi rating arus maksimal time switch, maka disarankan menggunakan auxiliary contactor. 

4    Lampu 24 Jam (SECURITY LAMP) 

Setiap unit sewa diharuskan untuk menyediakan lampu 24 jam minimal 1 titik, yang menyala 
selama 24 jam setiap hari untuk pemantauan security dan ditempatkan pada lokasi yang 
dapat menerangi area unit sewa (di tengah area unit sewa). Instalasi tersebut dihubungkan 
langsung dari input MCB utama pada panel unit sewa dan harus diberi pengaman tersendiri. 

5    Telepon 

a. Instalasi telepon harus menggunakan kabel telepon merk 4 besar. 
b. Instalasi harus didalam pipa conduit dan menempel pada slab beton atau 

rak kabel. 
c. Outlet telepon disiapkan oleh Penyewa. 

 

6.    CCTV 

Penggunaan CCTV internal yang dilengkapi dengan alat perekam minimal 7 x 24  jam  di dalam  

unit  sewa  sangat  disarankan  untuk  kepentingan Penyewa sendiri dalam memonitor keamanan 

dan ketertiban unit sewanya. 

 

7.    Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Instalasi Elektrikal 

1. Seluruh instalasi elektrikal harus menggunakan material baru dan sesuai dengan standar 

yang ditentukan oleh Pemilik. 

2. Pemasangan  instalasi  elektrikal  harus  menggunakan  kabel  dengan ukuran kabel minimal 

3 x 2,5 mm, dan untuk setiap instalasi lampu, stop kontak dan bahan metal harus memiliki 

grounding / PE. 

3.  Pemasangan  instalasi  elektrikal  harus  dilindungi  pipa  conduit  dan accessories lain 

seperti: Flexible, T Dus, Sock dsb. 

4.  Penyambungan antar penghantar harus dilakukan di kotak hubung (T- Dos) dan atau kotak 

bagi dengan cara puntir dan harus ditutup dengan las dop. 

5.  Kotak hubung (T-Dos) harus ditutup dengan baik dan sempurna serta ditempatkan pada 

kedudukan yang aman dan kokoh. 

6.  Semua titik akhir instalasi (lampu atau daya) harus menggunakan 3 inti kabel dengan kabel 

PE (warna kuning-hijau) sebagai pengaman. 

7.  Pipa dan bagian penyambungan harus disambung dengan sempurna serta dilem dengan 

lem PVC. 

8. Pipa isolasi (conduit) harus diklem dengan jarak antar klem maksimum 1 m dan 

pemasangannya harus rapi serta menempel pada slab/dak beton atau dinding unit sewa. 

9.   Instalasi kabel yang turun ke fitting lampu harus menggunakan fleksibel conduit. 

10. Satu group instalasi lampu maksimum 12 titik dan untuk Instalasi stop kontak setiap group 

maximal 4 titik. 

11. Instalasi  elektrikal  harus  di  klem  ke  dak  atas  (dak  beton)  atau menggunakan tray 
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kabel yang digantung ke dak atas. 

12. Pemilik  hanya  menyediakan  kabel  feeder   di  dalam  unit  sewa. Penyambungan ke box 

panel dilakukan dan disediakan oleh Penyewa. Jika dalam penyesuaian lokasi box panel, 

kabel feeder tersebut kurang maka pekerjaan penyambungan akan dilaksanakan oleh pihak 

Pemilik atas biaya Penyewa. 

13. Pemilik  akan  menyediakan  KWH  meter  berikut  MCB  induk  yang dipasang di ruang 

elektrikal (panel). 

14. Penyewa harus menyediakan box panel MCB induk (Main MCB) di area sewanya dengan nilai 

arus nominal di bawah atau sama dengan MCB induk yang dipasang oleh Pemilik. 

15. Penyewa juga harus menyediakan semua MCB cabang yang nilai arus nominalnya harus 

dibawah MCB induk. 

16. MCB untuk instalasi lampu/ penerangan harus dipisah dengan MCB untuk instalasi stop 

kontak/daya. 

17. Penempatan  box  panel  MCB  harus  mudah  terlihat  dan  mudah dijangkau,  serta  harus  

ditanam  pada  dinding.  Peletakan  box  panel tidak boleh tertutup oleh benda apapun. 

18. Setiap panel harus mempunyai minimal 1 (satu) MCB cadangan. 

19. Panel dengan Bus Bar sebagai distributor arus harus mempunyai insulation minimal 10 MW. 

20. Posisi pemasangan stop kontak minimal 30 cm dari permukaan lantai, untuk daerah basah 

minimal ketinggian 135 cm. 

21. Stop kontak untuk penempatan lantai harus dengan material stainless steel dengan 

automatic cover plate. 

22. Stop kontak yang disertai fungsi saklar hanya diperkenankan sampai beban 2 KW atau rating 

arus maksimum 16 A. 

23. Setiap stop kontak tidak boleh digunakan lebih dari 1 (satu) titik beban. 

24. Pemasangan   armature,   fitting,   lampu   dan   trafo   harus  dipasang  sedemikian rupa 

sehingga bagian yang bertegangan selalu terlindung dari kemungkinan sentuhan. 

25. Pemasangan  armature  dan  trafo  harus  menggunakan   kabel pentanahan (PE) sebagai 

pelindung. 

26. Pemasangan trafo penurun tegangan (step down trafo) untuk lampu-lampu bertegangan 

rendah harus sedemikian rupa sehingga terhindar dari kemungkinan kebakaran akibat panas 

yang ditimbulkannya. 

27. Walau tidak ditentukan jenis dan merknya, armature, fitting, lampu dan trafo harus 

memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). 

28. Setelah instalasi elektrikal selesai sebelum disambungkan ke beban, instalasi harus diuji 

tahanan isolasinya (test megger). 

29. Harus  menggunakan  peralatan  elektronik/listrik  yang  tidak  melebihi Total Harmonics 

Distortion (THD) arus sebesar 5% dan THD tegangan sesuai dengan peraturan dari IEEE 519-

1992. 

30. Harus menggunakan ELCB. 
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8.    STANDAR MATERIAL PEKERJAAN ELEKTRIKAL  
A. KABEL 

1. Jenis 
NYM dengan luas penampang kabel minimum 3 X 2.5 mm² 

2. Merk 
Supreme, Kabelmetal, Kabelindo 

3. Ukuran dan Pembebanan 
Dapat dilihat pada BAB Lampiran 

4. Penggunaan Warna Inti Kabel 
a. Penggunaan Warna Inti Kabel 3 Phase 
b. Penggunaan Warna Inti Kabel 1 Phase 

 
B .ISOLASI 

1. Jenis 
a. Isolasi las dop 
b. Pipa isolasi (conduit) 
c. Fleksibel conduit 

2. Merk : Ega atau Clipsal 
 
C. PENGAMAN 

1. Jenis 
a. Pengaman beban lebih (MCB) 
b. Pengaman ELCB 

    2. Merk : MG, ABB atau setara 
 
D. KONTAK TUSUK (STOP KONTAK) 

1. Jenis 
a. Tanam (in-bow) 

b. Outbow khusus 3 phase 
c. Stop Kontak Lantai (in-bow) 

2. Merk : Clipsal, Berker, MK Import, National, atau kelas di atasnya 
 

E. SAKLAR 

1. Jenis 

Tanam (in-bow) 

2. Merk 

Clipsal, Berker, MK Import, National, atau kelas diatasnya 

 

F. BOX PANEL LISTRIK 

1. Jenis 

In-bow atau out-bow. 

Khusus unit F&B harus menggunakan material plat/besi 

2. Merk 

In-bow  : Legrand, Hager, Schneider atau setara. 

Out-bow : GEA, SIER, CRI atau setara. 
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BAB III 
PANDUAN PEKERJAAN MEKANIKAL 

 
Panduan ini mengacu pada regulasi dan standar seperti : 

 SNI (Standar Nasional Indonesia) 

 Pedoman Plumbing Indonesia 1979 

 Peraturan Daerah DKI Jakarta 

 SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) 

 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineer) 

 NFPA (Nation Fire Protection Association) 

Panduan ini meliputi jenis material ukuran,merk, serta ketentuan pelaksanaan pekerjaan 

mekanikal. 

Penyewa wajib mengikuti panduan ini, tanpa pengecualian. 

1     Kriteria Umum Pekerjaan Mekanikal 

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan harus memberikan gambar instalasi perencanaan dan 

mendapatkan persetujuan dari Pemilik 

2. Penyewa/Kontraktor Pelaksana tidak diiperkenankan melaksanakan pekerjaan pemasangan 

instalasi sebelum adanya persetujuan dari Pemilik. 

3.    Penyewa harus mengajukan data-data dari instalatur antara lain : 

a. Company Profile Kontraktor Pelaksana  

b. SPI (Surat Pengesahan Instalatur) 

c. Pernyataan Jaminan Instalatur 

d. Surat Ijin Instalatur dari PGN (Perusahaan Gas Negara) 

e. Data-data lain yang berhubungan dengan pekerjaan tsb 

2     Pedoman Instalasi Tata Udara 

1  AIR CONDITIONING (AC) 

a. Persyaratan dan standard konstruksi saluran udara (ductwork) harus mengacu pada 

SMACNA 

b. Penyewa tidak diijinkan membuat cabang saluran udara baru secara langsung dari saluran 

udara induk / utama (mainduct) 

c. Penggunaan flexible duct hanya dijinkan dengan panjang maksimum 3.00 m, apabila 

dibutuhkan lebih dari 3.00 m maka diminta menggunakan saluran udara kaku (rigid 

rectangular style duct). Ukuran ducting disesuaikan dengan air flow 

d. Apabila cabang saluran udara menggunakan flexible duct. Maka spesifikasi material yang 

dipergunakan adalah : highly compressible and fully flexible insulated duct : 2 ply 

aluminium innercore, uniform layer of fiberglass insulation and tough outer jacket of 

reinforced aluminium. Dengan minimum ukuran flexible duct adalah 10 inch. 
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2 Ventilasi 

Kitchen Exhaust dan Kitchen Fresh Air adalah satu system yang berpasangan  dan  tidak  

mungkin  bekerja  secara  terpisah. Sehingga  jika Penyewa memerlukan exhaust sistem, maka 

tentu diperlukan fresh air supply.  Dalam  operasional  (unit  F&B)  keduanya  harus  

dijalankan.  Jika hanya  exhaust  yang  dalam  keadaan  menyala  (ON)  tetapi  fresh  air 

dimatikan (OFF) maka Penyewa akan dikenakan sanksi (denda). 

 

A.   Kitchen Exhaust & Fresh Air Duct 

a. Persyaratan  dan  standard  konstruksi saluran  udara (ductwork)  harus mengacu pada SMACNA. 

b. Kitchen exhaust duct harus mempunyai kemiringan (slope) sebesar 2% ke arah kitchen range 

hood dan harus dilengkapi dengan pintu kontrol (access  door)  di  sisi  samping  atau  atas  

saluran  pada  setiap  jarak maksimum 3.00 m dan pada setiap belokan yang ada. 

c. Setiap jarak 5.00 m, exhaust duct harus dilengkapi dengan grease gutter yang dilengkapi dengan 

drain plug pada grease gutter-nya. 

d. Sambungan   ducting   harus   menggunakan   sistem   flanges,   dengan menggunakan siku yang 

dibaut dengan jarak maksimum antar baut 10 cm. 

 

B.   Kitchen Range Hood 

a. Materialnya harus terbuat dari bahan Stainless Steel 

b. Setiap hood harus dilengkapi dengan perangkap minyak (grease filter) dan tempat penampung 

minyak (drip pan). 

c. Hood harus mempunyai ukuran lebih lebar dari meja kompor minimum 15 cm pada semua 

sisinya. 

d. Jarak   ketinggian   antara   permukaan   meja   kompor   dengan   hood maksimum 120 cm. 

e. Untuk  hood  dengan  ukuran  yang  besar,  maksimum  jarak  Antara penempatan exhaust 

duct (center to center) pada kitchen range hood adalah 180 cm. 

 

C.   EXHAUST & FRESH AIR FAN 

a. Apabila  Penyewa  menginginkan  pemasangan  exhaust  fan  baru  atau tambahan untuk 

kitchen range hood, maka exhaust fan dapat dipilih tipe centrifugal, motor listriknya harus 

berada di luar rumah fan (belt drive) sehingga tidak terkena asap secara langsung atau 

dipilih tipe bifurcated axial fan, dimana motor mempunyai rating 400°C untuk 2 jam. 

Penambahan tersebut atas biaya Penyewa. 

b. Exhaust Fan (berikut motor listriknya) harus dipasang sedemikian rupa, dengan spring type 

vibration isolator, sehingga tidak boleh ada getaran sedikitpun yang diteruskan ke struktur 

bangunan/lantai dan dinding. 

c. Kapasitas exhaust fan yang dipilih harus mampu mengisap semua asap yang ditimbulkan 

oleh kegiatan masak-memasak di dalam dapur. 
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d. Perhitungan besar kapasitas dan static pressure dari exhaust fan dapat mengikuti standard 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), 

minimum 0,25 m3/detik/m2 area total permukaan  antara meja kompor  dengan  bibir 

kitchen  hood. Minimum static pressure : 1,5 in W.G. 

e. Kapasitas motor harus mampu melayani kebutuhan kerja exhaust fan yang terpasang pada 

setiap titik performance curve-nya. 

f. Kapasitas fresh air fan maksimal 10% lebih kecil dari besarnya kapasitas exhaust fan. 

g. Pemasangan   gantungan   (hanger   atau   support)   harus   mengikuti persyaratan struktur 

yang telah ditentukan, oleh karena itu gambar kerja harus  disampaikan  kepada  Pemilik  

untuk  mendapatkan  persetujuan sebelum pelaksanaan pekerjaan/fabrikasi dimulai. 

 

1.     Instalasi Plumbing 

a. Instalasi air bersih tidak diizinkan di bawah lantai (in-bow), kecuali pada dinding. 

Penggunaan flexsible joint untuk wastafel, ice maker dan lain- lain menggunakan material 

heavy duty seperti high pressure rubber nose steel balted atau sejenisnya atau 

menggunakan stainless steel/ bronze connection 

b. Untuk   keperluan   pemeliharaan   instalasi   air   kotor,   Pemilik   akan menggunakan  

chemical  atau  sistem  peralatan  dengan  biochemical atas biaya Penyewa. 

c. Instalasi  air  kotor  diwajibkan  menggunakan  CO  (Clean  Out)  pada setiap percabangan. 

d. Untuk   penambahan   instalasi   baru,   wajib   menggunakan   V-Trap sebelum 

disambungkan ke pipa utama (main line) gedung. 

 

2.     Saringan Lemak (Grease Trap) 

a. Penyewa diwajibkan memasang individual grease trap untuk setiap bak cuci dapur (kitchen 

sink) di dalam area sewa 

b. Kontruksi  grease  trap  adalah  terbuat  dari  bahan  Stainless  Steel, dengan ketebalan 

minimum 2 mm dan ukurannya disesuaikan dengan besarnya debit air buangan dari bak cuci 

yang dilayani atau ukuran minimum panjang 60 cm x lebar 40 cm x tinggi 45 cm (30 Liter). 

Lihat BAB Lampiran 

 

3.     Instalasi Pipa Gas 

a. Kontraktor pelaksana yang ditunjuk oleh penyewa untuk mengerjakan instalasi pipa gas di 

dalam area sewa diharuskan memiliki sertifikat/ijin sebagai kontraktor di bidang pekerjaan 

instalasi gas yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang masih berlaku. 

b. Instalasi gas harus dilas (welding), kecuali pada valve, solenoid dan regulator. Bila 

menggunakan sistem screw/drat menggunakan WSP300 

c. Instalasi pipa gas harus dites tekan sebesar minimum 10 kg/cm2 dengan menggunakan N2 

(Nitrogen), tanpa ada penurunan tekanan (kebocoran) selama 24 jam dengan Berita Acara 

Pengetesan dan setiap sambungan harus di tes X-Ray. 
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d. Instalasi pipa gas baru berikut penggantung (support/hanger), harus dibersihkan terlebih 

dahulu dari karat, kemudian diberi cat primer (zinchromate) dan dilapis cat akhir (finishing) 

sebanyak 2 tahapan dengan warna kuning 

e. Penyewa wajib menyediakan dan memasang katup pengaman otomatis (solenoid valve), 

panel control gas dan local gas detector minimal 2 titik untuk keperluan Penyewa sendiri, 

pada bagian pipa setelah meter gas milik gedung 

f. Penyewa hanya diperkenankan membuka atau menutup aliran gas ke dalam instalasi 

jaringan pipa gas di dalam dapurnya melalui katup utama tersebut dan tidak diperkenankan 

melalui katup utama milik gedung. (Lihat BAB LAMPIRAN) 

g. Tidak di ijinkan menggunakan tabung gas LPG dan sejenisnya. 

 

4.    Instalasi Sprinkler 

a. Pekerjaan  perubahan  titik  sprinkler  dilaksanakan  dan  atas  biaya Penyewa di bawah 

pengawasan Pemilik 

b. Instalasi sprinkler harus mengacu pada NFPA 13 

c. Diameter pipa dropper head sprinkler harus 1 inch 

d. Dalam  pelaksanaan  penyambungan  antar  fitting  dengan  pipa  tidak diperkenankan 

menggunakan lem / perekat 

e. Instalasi pipa sprinkler harus ditest tekan sebesar 1½ kali tekan atau minimum 13,8 kg/cm2, 

tanpa ada penurunan tekanan (kebocoran) selama 24 jam 

f. Instalasi     pipa     sprinkler     baru/tambahan     berikut     penggantung (support/hanger)  

harus  dibersihkan  dari  karat,  kemudian  diberi  cat primer  (zinchromate),  dan  dilapis  cat  

akhir  (finishing)  sebanyak  2 tahapan dengan warna merah 

g. Klasifikasi penggunaan kepala sprinkler (sprinkler head) di dalam unit sewa berdasarkan 

kepekaan terhadap temperatur: 

 68°C untuk diarea umum didalam toko/retail, store, dsb. 

 93°C untuk di area dapur 

 Bila pada ruangan terdapat peralatan yang sensitive terhadap air dapat menggunakan 

sprinkler tabung clean agent (jenis AF 11 E) 

h. Untuk  pekerjaan  instalasi  sprinkler,  pengosongan  air  hanya  dapat dilaksanakan pada hari 

dan jam kerja, hari Senin s/d Jumat dari jam 08.00 – 17.00 WIB. Di luar waktu yang telah 

ditentukan tersebut, tidak dapat dilakukan pengosongan air karena instalasi sprinkler 

gedung dalam keadaan siaga berisi air bertekanan. 

i. Dilarang keras menutup sprinkler dengan langit-langit atau partisi. 

j. Penempatan lampu atau jenis lainnya yang memiliki temperatur tinggi agar tidak dipasang 

berdekatan dengan letak sprinkler head. 

 

5.     Instalasi Alarm Kebakaran 

Pemindahan dan atau penambahan detector karena penyesuaian desain unit sewa dikerjakan oleh 

Pemilik atas biaya Penyewa. Detector yang dipakai adalah : 
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 Smoke detector merk (di dalam toko, store, umum) CM-WT 30 L 24 V DC/10 derajat celcius 

+/-55 derajat celcius. 

 Fixed temperature heat detector (di dalam dapur) CM-WS 19 alarm current 30 Ma 24V/DC 

10 derajat celcius +/-55 derajat celcius. 

 

6.   Fire Extinguisher / APAR 

Setiap unit harus menyediakan minimal 1 unit fire extinguisher @ 3.5 kg jenis AF 11 (kategori A-B-C) 

atau 1 unit fire extinguisher per luas 100 m2. 

 

7.    STANDARD MATERIAL PEKERJAAN MEKANIKAL  

A. DUCTING  

1. Jenis : BJLS 80 atau BJLS 100, Flexible Duct, dan PU (Poly Urethane) 

2. Merk : Lockfom, Insflex, Moddulex, Kandyflex 

3. Penggunaan allumunium foil harus yang anti api ( Fire proof ) dengan type double side 

merk Flame stop 525, Insfoil 430 DSFR 

B. FAN 

1. Jenis : Axial atau Centrifugal 

2. Merk : Kruger, Nikotra, Wess line 

 

C. INSTALASI AIR BERSIH 

1. Jenis : PPR, Tembaga, Rifenk 

2. Merk : Toro, Rucika, Agrusan, PPI, Bakrie 

 

D. INSTALASI AIR KOTOR 

1. Jenis : Pipa PVC Class AW atau Pipa Cast Iron 

2. Merk : Rucika,Tiger,Triger 

 

E. GREASE TRAP 

1. Jenis : Stainless Steel tebal 2 mm 

2. Merk : tidak ditentukan 

 

F. INSTALASI GAS 

1. Jenis : Pipa Black Steel SCH 40 seamless ASTM A–53 

2. Merk : Nippon Steel 

 

G. INSTALASI SPRINKLER 

1. Jenis : Pipa Black Steel SCH 40 welded ASTM A–53 

2. Merk : Nippon Steel 
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H. HEAD SPRINKLER 

1. Jenis : Pendant 

2. Merk : Viking 

 

I. APAR 

1. Jenis : AF-11, non CFC 

2. Merk : Hartindo atau setara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


