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EDITORIAL 

 

Ruang dalam atau yang sering disebut dengan nama interior ruang itu sendiri memiliki 
arti yang berarti ilmu yang mempelajari perancangan suatu karya seni yang ada di dalam suatu 
bangunan dan digunakan untuk memecahkan masalah manusia. Pada bidang keilmuan desain 
interior ini memiliki tujuan untuk menciptakan sutatu lingkungan binaan (ruang dalam) beserta 
elemen-elemen pendukungnya, baik itu dari segi fisik dan nonfisik. Sehingga kualitas kehidupan 
manusia yang berada didalamnya menjadi lebih baik. Perancangan interior meliputi bidang 
arsitektur yang melingkupi bagian dalam suatu bangunan 

Interior merupakan sesuatu yang berada di dalam bangunan. Bisa juga diartikan seperti 
desain atau dekorasi di dalam struktur. Interior memadukan semua hal yang berkaitan erat 
dengan warna, tekstur, dan lainnya. Konsep desain interior merupakan dasar pemikiran desainer 
untuk memecahkan permasalahan atau problem design. Konsep desain dapat ditetapkan setelah 
perancang mampu mengidentifikasi atau menyimpulkan problem desain sebagai analisa data 
yang diperoleh dari pemberi tugas 

Kelima penulis mengungkapkan IsuPesatnya perkembangan penduduk dan semakin derasnya 
modernisasi membuat kebutuhan ruang semakin tinggi. Di sisi lain, modernisasi membuat desain 
arsitektur menjadi makin kaya dan beragam.Tidak dapat dipungkiri jika diskusi yang menyoal 
arsitektural selalu menarik untuk disimak. 

. 

Semoga uraian yang terkandung dalam kelima naskah ini dapat memperkaya wawasan kita dan 
membuat kita terbuka terhadap perubahan yang member dampak positif. 

 

 Selamat membaca. 

 

 Dewan Redaksi 

 

Catatan:Gambar Sampul Depan Art & Design Academy Bergaya Arsitektur Futuristik Karya Nathan 
Yuslan. 
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“Aplikasi konsep Arsitektur Kontemporer dalam Desain Fasad 
Hotel Namin Bandung” 
Excya Tiaratanto1,Husna Izzati2  

Program Studi Arsitektur, Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia (ST-INTEN) 
Abstrak 

Perkembangan hotel-hotel di Bandung sangat pesat dan beberapa mengadopsi 

gaya arsitektur kontemporer yang cukup popular di beberapa tahun belakangan 

ini beberapa hotel yang menerapkan arsitektur kontemporer dari sisi eksterior 

contohnya de JAVA Hotel Bandung, De Pavilijoen, dan Hotel Hilton 

Bandung.Hotel Namin merupakan hotel bintang tiga yang dimiliki oleh Naya 

Group dan terletak di Jalan Hasanudin 10, Bandung. Bangunan dengan luas 

3000 m2 ini berdiri pada lahan seluas 1040 m2. Berdasarkan hasil Analisa dengan 

metode kualitatif, dapat disimpulkan bahwa fasad hotel namin menerapkan gaya 

arsitektur kontemporer, yang paling dominan mencirikan gaya arsitektur 

kontemporer terdapat pada penerapan warna, material dan bukaan. 
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I. Pendahuluan 

Arsitektur ini berkembang sekitar 

awal 1920-an yang dimotori oleh 

sekumpulan arsitek Bauhaus School 

of Design, Jerman yang merupakan 

respon terhadap kemajuan teknologi 

dan berubahnya keadan sosial 

masyarakat akibat perang dunia. 

Gaya kontemporer juga sering 

diterjemahkan sebagai istilah 

arsitektur modern (Illustrated 

Dictionary of Architecture, Ernest 

Burden).  

Istilah kontemporer sama artinya 

dengan modern yang kekinian, tapi 

dalam desain kerap dibedakan. 

Kontemporer menandai sebuah 

disain yang lebih maju, variatif, 

fleksibel dan inovatif, baik secara 

bentuk maupun tampilan, jenis 

material, pengolahan material, 

maupun teknologi yang dipakai dan 

menampilkan gaya yang lebih baru. 

Arsitektur ini dikenali lewat karakter 

desain yang praktis dan fungsional 

dengan pengolahan bentuk geometris 

yang simple dan warna-warna netral 

dengan tampilan yang bersih. Dalam 

desainnya banyak diterapkan 

penggunaan bahan-bahan natural 

dengan kualitas tinggi seperti sutera, 

marmer dan kayu.  

Untuk desain interiornya, misalnya 

lantai, ditampilkan dengan kesan 

ringan melaui penggunaan keramik 

putih, lantai batu atau kayu atau 

penggunaan karpet berwarna lembut 

dan simple. Pengolahan dinding 

dengan warna-warna netral (krem, 

putih bersih dan abu-abu) atau diolah 

unfinished dengan media semen 

plester atau bata ekspos. Untuk 

penutup jendela banyak ditemui 

penutup dari jenis blinds atau tirai 

yang simpel. Furniture pun tampil 

dengan bentuk fungsional dan praktis 

dengan banyak mengeksplorasi dari 

kayu, kaca, kulit, krom, stainless 

steel dan besi. 

Hotel merupakan salah satu bentuk 

akomodasi yang dikelola secara 

komersial, yang disediakan bagi 

setiap orang untuk memperoleh 

pelayanan, penginapan berikut 

makanan dan minuman (berdasarkan 

SK Menteri Perhubungan No. PM 

16/PW 301/PHB 77 tanggal 22 

Desember 1977 pada bab Pasal 7 

ayat a). berdasarkan pengertian ini, 

hotel memerlukan pengelolaan 

secara terus menerus untuk melayani 

konsumennya. Hal ini juga sesuai 

dengan rumusan dari aspek 

pariwisata yang menyatakan bahwa 



64 
 

hotel adalah suatu jenis akomodasi 

yang menggunakan sebagian atau 

seluruh bagian dari jenis bangunan 

untuk menyediakan jasa penginapan, 

makan dan minum, serta jasa lainnya 

bagi kepentingan umum yang 

dikelola secara komersial. 

(keputusan menteri pariwisata dan 

pos telekomunikasi RI). 

Perkembangan hotel-hotel di 

Bandung sangat pesat dan beberapa 

mengadopsi gaya arsitektur 

kontemporer yang cukup popular di 

beberapa tahun belakangan ini 

beberapa hotel yang menerapkan 

arsitektur kontemporer dari sisi 

eksterior contohnya de JAVA Hotel 

Bandung, De Pavilijoen, dan Hotel 

Hilton Bandung. 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah 

cara yang digunakan peneliti untuk 

menjawab tujuan yang ingin 

diketahui jawabannya. Sugiyono 

(2009) menyatakan bahwa metode 

penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan 

penelitian itu berdasarkan pada cirri-

ciri keilmuan, yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis. Rasional 

berarti cara-cara yang dilakukan 

masuk akal sehingga terjangkau oleh 

penalaran manusia. Empiris berarti 

cara-cara yang dilakukan itu dapat 

diamati oleh indara manusia, 

sehingga orang lain dapat mengamati 

dan mengetahui cara-cara yang 

digunakan. Sistematis artinya proses 

yang digunakan dalam penelitian 

menggunakan langkah-langkah 

tertentu yang bersifat logis. 

Metode yang diterapkan 

dalam penelitianaplikasi arsitektur 

kontemporer pada fasad hotel namin 

adalah manggunakan data sekunder 

dan metode primer yang dibuat 

adalah model empiris yaitu model 

yang menjelaskan mengenai variabel 

yang diteliti melalui unsur-unsur 

yang mecirikan arsitektur 

kontemporer . 

Adapun observasi yang di 

lakukan untuk mengetahui secara 

langsung bentuk fasad hotel namin 

yang akan di kaji untuk 

menyelesaikan seminar ini. 

Observasi yang di lakukan adalah 

observsi survei/monev lokasi dan 

observasi kajian pustaka. 
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Variabel dan Paradigma 

Penelitian 

Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah 

segala sesuatu yang berbentuk nyata 

dan abstak yang dieteapkanoleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. (Sugiyono, 2009). 

Variabel adalah gejala yang 

bervariasi yang akan menjadi objek 

penelitian. Penelitian ditunjukan 

untuk membahas dan memecahkan 

masalah yang ditimbulkan dari gejala 

yang berbada. Penelitian aplikasi 

arsitektur kontemporer dalam desain 

fasad hotel namin Bandung dibagi 

menjadi 4 variabel yaitu: 

1. Tipologi  

2. Warna  

3. Material  

4. Bukaan  

 

Paradigma Penelitian 

Paradigma Penelitian adalah 

sebagai pola pikir yang menunjukan 

hubungan antara variabel yang akan 

diteliti yang sekaligus mencerminkan 

jenis dan jumlah rumusan masalah 

yang perlu dijawab melalui 

penelitian, teori yang digunakan 

untuk merumuskan hipotesis, jenis 

dan jumlah hiptesis, dan teknik 

analisis statiska yang akan digunakan 

(Sugiyono,2009). 

Paradigma penelitian adalah 

alur pemikiran mengenai objek 

dalam sebuah proses penelitian untuk 

menjelaskan gambaran secara 

variabel dalam menyusun penelitian 

secara skematik untuk paradigma 

penelitian. 

 

Diagram Alir / Bagan Alir 

Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kajian Konsep Aplikasi 

Arsitektur Kontemporer 

Objek Penelitian 
(Desain Fasad Hotel Namin Bandung) 

 

Data Sekunder 

• Fasad hotel  

 

 

Data Primer 

• Tipologi  

• Warna 

• Material  

• Bukaan  

 

Hasil analisa 
aplikasi  

arsitektur 
kontemporer 

Analisa 
Data/kajian fasad 
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Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah 

hotel namin Bandung. Mengkaji 

konsep fasad hotel namin dari data 

sekunder yang berkaitan dengan data 

primer. 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di 

Hotel Namin jl. Hasanudin No.10, 

lebakgede, kec.Coblong, kota 

Bandung, Jawa Barat 40132. Hotel 

namin ini batas-batas 

administratifnya yaitu sebelah utara 

RS.Santo Borromeus, Tree House 

Café, Lavie Baby House, sebelah 

selatan Brocode Babershop dan 

Grow Gift Shop & Hobbies, sebelah 

Barat SMA 1 Bandung dan STMIK 

LIKMI, dan sebelah timur BNP 

University. Bangunan hotel naming 

memiliki  luas 3000 m2 ini berdiri 

pada lahan seluas 1040 m2 dan lokasi 

hotel ini sangat strategis, jarak 

tempuh dari hotel namin ke bandara 

Husein Sastranegara hanya sekitar 5 

km. 

Data dan Sumber Data 

Data yang diasumsikan 

sebagai suatu keterangan tentang 

suatu fakta dan angka yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun 

suatu informasi. Adapun data yang 

diperlukan adalah: 

1.Data primer ini dilakukan untuk 

memperoleh data secara langsung 

dan sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. Pengumpulan data 

dengan metode ini dilakukan dengan 

cara observasi dengan Melakukan 

pengamatan dan peninjauan secara 

langsung mengamati fasad bangunan 

hotel namin yang menjadi studi 

kasusnya. 

2.Data sekunder ini dilakukan untuk 

memperoleh teori dan informasi 

pendukung yang diperlukan dalam 

penyusunan tugas akhir dengan cara 

studi pustaka, yaitu dengan 

mempelajari referensi yang berkaitan 

dengan masalah dan subyek yang 

akan dibahas. Referensi dapat 

diperoleh melalui berbagai media, 

baik media cetak, buku maupun 

media elektronik. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

erat kaitannya dengan cara atau 

langkah yang  ditempuh guna 

menjawab permasalahan yang 

hendak dipecahkan. Penulis 

menggunakan instrument atau alat 
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yang akurat. Pengumpulan data atau 

informasi merupakan suatu langkah 

atau produser penelitian dan 

merupakan prasyarat bagi 

pelaksanaan pemecahan masalah 

tugas akhir. Pengumpulan data 

memerlukan instumen atau alat yang 

dapat digunakan sebagai pengumpul 

data. Metode pengumpulan data 

adalah teknik atau cara-cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. 

Penulis mengunakan 

berbagai macam teknik pengumpulan 

data untuk memperoleh data yang 

diperlukan diantaranya: 

 

1.Teknik Observasi 

Observasi yaitu melakukan 

pengamatan secara langsung ke 

objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan 

(Riduwan,2009). Teknik observasi 

dalam penelitian digunakan untuk 

memperoleh pengamatan dan 

peninjauan secara langsung 

mengamati fasad bangunan hotel 

namin yang menjadi studi kasusnya. 

 

2.Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu ditunjukkan 

untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, melalui buku-

buku relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film 

dokumenter, dan data yang releven 

penelitian (Riduwan, 2009). Teknik 

dokumentasi dalam penelitian 

digunakan untuk memperoleh 

informasi dan data mengenai fasad 

hotel namin sesuai dengan variable 

yang di butuhkan. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan 

untuk memperoleh informasi-

informasi yang selanjutnya dianalisis 

sehingga dapat memperoleh jawaban 

terhadap permasalahan yang di 

kemukakan sebelumnya. Prosedur 

pengumpulan data dalam penelitian 

fasad dalam konsep arsitektur 

kontemporer ini sebagai berikut: 

1.Tahap Persiapan  

• Menganalisis topik materi 

• Menyiapkan data sekunder 

• Membuat jadwal perencanaan 

observasi lapangan 

2.Tahap Pelaksanaan 

• Survei konsep hotel  sesuai 

fasad 

• Pelaksanaan dokumentasi 

• Analisa 4 variabel 

3.Tahap akhir 
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• Mengumpulkan semua data 

yang diperoleh, baik kualitas 

maupun kuantitas. 

• Mengolah data hasil 

penelitian 

• Menganalisis dan membahas 

hasil temuan di lapangan 

• Menarik kesimpulan 

• Menyusun laporan. 

II. PEMBAHASAN 

A. Tipologi Atap Pada Fasad 

Hotel Namin Bandung 

 

 

 

 

Gambar 4.2Tampak Depan 
Hotel Namin Bandung 

• Bagian 1 : Pengunaan 

Atap datar pada 

bagian lantai 2(dua) 

yang berfungsi 

sebagai restoran, 

merupakan salah satu 

ciri arsitektur 

kontempore. 

• Bagian 2 : tiga bentuk 

atap yang unik, yang 

kemudian saya 

ketahui bernama 

Gambrel Roof. 

Gambrel Roof  

merupakan atap 

simetris dua sisi 

dengan dua jenis 

sudut kemiringan 

pada tiap sisinya 

(Douglas Harper, 

2010). Desain atap 

seperti ini ditujukan 

agar pemanfaatan 

ruang dibawah atap 

maksimal, tapi 

terhindar dari bentuk 

atap yang terlalu 

tinggi. Nama gambrel 

roof sendiri berasal 

dari bahasa Latin 

Medieval  ‘gamba’ 

yang berarti kaki 

kuda. Gambrel Roof 

merupakan elemen 

khas pada gaya 

arsitektur Dutch 

Revival Colonial, dan 

seringkali juga 

disebut sebagai Dutch 

colonial gambrel roof. 

(Wikipedia) Beberapa 

teori menyebutkan, 

bentuk unik gambrel 
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roof berasal dari atap 

rumah tradisional 

Indonesia, yang 

kemudian diadopsi 

oleh Belanda yang 

saat itu sedang 

menjajah Indonesia. 

Bentuk atap dan gaya 

arsitektur ini 

kemudian 

dipopulerkan Belanda 

kepada negara-negara 

jajahannya, termasuk 

Amerika. Teori lain 

mengatakan, bentuk 

atap ini berasal dari 

rumah-rumah kincir 

angin yang ada di 

Belanda. (Jack 

Bookwalter, 

Northwest Renovation 

Magazine). 

Keterangan :  

(++++)  75% -100 %      

(+++-)  50% -75 %      

(++--) 25 % - 50 % 

( +--- )  1 – 25 % 

Tabel 4.1 Analisa Tipologi Atap 

 Atap Datar Gambrel 

Roof   

Bagian 

1 

++-- 

(35%) 

 

Bagian 

2 

 +++- (65%) 

 

Kesimpulan : 

Atap  (Gambrel Roof) Lebih 

dominan terlihat atap datar pada 

Fasad, Penggunaan Gambrel roof 

terpengarung oleh tipologi bangunan 

sekitar yang bergaya kolonial. Hotel 

namin biasa dikatakan merupakan 

pengabungan antara arsitektur 

kontemporer dengan arsitektur 

kolonial yang di maksudkan agar 

fasad bangunan menyatu dengan 

keadaan lingkungan sekitar 

B. Tipologi Bukaan Pada 

Fasad Hotel Namin 

Bandung 

 

 

 

 

 

BAGIAN 1 

  

  

BAGIAN 2 

BAGIAN 3 
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Gambar 4.3Tampak Depan 
Hotel Namin Bandung 

 

 

Gambar 4.4Bukaan jendela 
bagian 1 (satu) area lobby 

lantai 1 (satu) 

 

 

Gambar 4.5Bukaan jendela 
bagian 2 (satu) area lobby 
Restoran lantai 2 (Dua) 

• Bagian 1 : Pada Lantai 1( 

satu ) terdapat buakaan 

jendela yg cukup lebar 

berfungsi sebagai area 

masuknya cahaya alami dari 

luar banguan bukaan yang 

cukup lebar ini merupakan 

salah satu ciri arsitektur 

kontemporer yang 

memaksimalkan bukaan pada 

fasad bangunan. 

• Bagian 2 : Pada bagian lantai 

2 (dua) cukup terlihat jelas 

bukaan yang cukup lebar 

,bukaan dengan rangka 

hollow sebagai rangka. 

• Bagian 3 : pada bagian atas / 

atap terlihat kaca mati dan 

ventilasi terbuat dari roster 

berwarna abu-abu sebagai 

sumber keluar masuknya 

udara dari luar kedalam 

begitu sebaliknya 

Keterangan :  

(++++)  75% -100 %      

(+++-)  50% -75 %      

(++--) 25 % - 50 % 

( +--- )  1 – 25 % 

Tabel 4.2 Analisa Tipologi Bukaan 

 Jendela 

Hidup 

Jendela 

Mati 

Bagian  1 + --- ( 10 % 

) 

++++ ( 90 

% ) 

Bagian 2 +++- ( 75 % 

) 

++ -- ( 25 

%) 

Bagian 3 - +--- ( 5% ) 

 

Kesimpulan : 

• Bagian 1, Bukaan pada lantai 

1(satu) terdapat jendela kaca 

dengan frame kayu berwarna 

coklat dengan 10 % bukaan  

dan 90% jendela mati 
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• Bagian 2, Bukaan pada lantai 

2 (dua) full frame metal 

dengan kaca tampered tanpa 

ada dinding ,sangat 

memaksimalkan pencahayaan 

alami dari luar 

• Bagian 3 : hanya terdapat 

kaca mati tanpa frame dan 

ventilasi roster tersusun 

vertical berwarna abu-abu  

 

C. Tipologi Warna Pada 

Fasad Hotel Namin 

Bandung 

 

 

 

 

Gambar 4.6Tampak Depan Hotel 

Namin Bandung 

 

 

Gambar 4.7Tampak Bagian 
1 

• Bagian 1 : Pengunaan warna 

putih pada dinding dan 

tangga warna hitam pada 

kolom-kolom penyangga , 

warna hitam pada warna batu 

temple pada teras masuk 

dalam kategori ciri warna 

kontemporer yang digunakan 

pada fasad hotel namin 

• Bagian 2 : Pada bagian 

2(dua) warna hitam sangat 

dominan terdapat pada warna 

frame bukaan jendela  

• Bagian 3 : terlihat pada fasad 

terdapat warna putih pada 

dinding, Abu-abu pada roster 

dan warna merah pada 

penutup atap 

Penggunaan warna merah 

pada penutup atap 

dimaksudkan sebagai 

pembeda dari lingkungan 

sekitar yang penggunaan 

atapnya dominan hitam ( 

warna material genteng aspal) 

dan coklat (genteng tanah 

liat) 

Keterangan :  

(++++)  75% -100 %      

(+++-)  50% -75 %      

(++--) 25 % - 50 % 

BAGIAN 1 

BAGIAN 3 

BAGIAN 2 

BAGIAN 1 
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( +--- )  1 – 25 % 

Tabel 4.3 Analisa Tipologi Warna  

 Hita

m 

Putih Mera

h 

Abu

-abu 

Bagia

n 1 

+--- 

(10%

) 

++++ 

(90%

) 

- - 

Bagia

n 2 

++++ 

(85%

) 

+--- 

(15%

) 

- - 

Bagia

n 3 

- +++- 

(70%

) 

++-- 

(25%

) 

+--- 

( 

5%) 

 

Kesimpulan : 

 Warna yang paling dominan adalah 

warna putih dan hitam pada fasad 

hotel namin, warna putih dan hitam 

masuk pada kategori warna 

kontemporer,  

Tipologi Material Pada Fasad 

Hotel Namin Bandung 

 

 

Gambar 4.8Tampak Depan 
Hotel Namin Bandung 

 

 

 

 

Gambar 4.9Tampak Bagian 
1 

 

• Bagian 1 : Penggunaan 

Material baja terdapat pada 

kolom-kolom penyangga 

lantai 2(dua), material kaca 

tempered pada jendela mati 

dengan frame besi hollow dan 

penggunan dinding bata 

ringan dengan finishing cat 

putih 

• Bagian 2 : Penggunan 

material metal dan besi 

hollow pada rangka bukaan  

• Bagian 3 : Penggunaan 

material bata ringan ,roster 

pada ventilasi vertical ,pada 

bagian penutup atap 

menggunakan atap metal. 

(++++)  75% -100 %      

(+++-)  50% -75 %      

(++--) 25 % - 50 % 

( +--- )  1 – 25 % 

BAGIAN 2 

BAGIAN 3 

BAGIAN 1 
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Tabel 4.4 Analisa Tipologi 

Material 

 Metal Baja Kaca 

Bagia

n 1 

+--- 

(20%

) 

+--- 

(25%

) 

++--(50%) 

Bagia

n 2 

+++- 

(75%

) 

+--- 

(15%

) 

++++(80%

) 

Bagia

n 3 

+++-

(75%

) 

- ++-- (10%) 

 

Kesimpulan : 

Penggunan material baja dan kaca 

terlihat dominan pada fasad hotel, 

hanya pada bagian 3(tiga) atau 

bagian atap yang sangat dominan 

dinding berwarna putih dan terlihat 

atap metal berwarna merah. 
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ART & DESIGN ACADEMY 
 

Nathan Yuslan1,Agung Prabowo2  

Program Studi Arsitektur, Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia (ST-INTEN) 
 

ABSTRAK 

Perkembangan dunia art & design saat ini sangat berkembang pesat, khususnya pada bidang 
 

fashion. Perkembangan tersebut tidak luput dari peran teknologi yang semakin mempermudah masuknya 

tren baru pada seluruh lapisan masyarakat yang akhirnya memjadikan dunia art & deisgn ini sebagai peluang 

bisnis yang sangat menjanjikan. Perkembangan yang pesat tersebut tentunya harus diimbangi dengan SDM 

yang berkualitas dengan pendidikan atau sekolah mengenai dunia art & design. 
 

Konsep umun bangunan ini yaitu mampu meciptakan harmoni antara fungsi utama bangunan 

pendidikan, karakteristik – karakteristik art & design serta potensi lokal disekitar. Kreatifitas menjadi bahan 

utama penggunanya dapat diimplementasikan kedalam tata ruang bangunan, dapat menjadi wadah yang 

tidak hanya menjadi tempat belajar mengajar, tetapi juga menjadi sarana untuk berkreasi, menumbuhkan 

percaya diri serta mengembangkan ide-ide di bidang art & deisgn dan memajukan bidang tersebut. 
 
Kata kunci : art & design, SDM, bangunan pendidikan 

 
ABSTRACT 

 
The development of the world of art & design is currently very rapidly developing, especially in the 

field of fashion. These developments did not escape the role of technology which made it easier to enter new 

trends in all walks of life which eventually made this world of art and deviation a very promising business 

opportunity. This rapid development must be balanced with quality human resources with education or 

school about the world of art & design. 
 

The general concept of this building is that it is able to create harmony between the main functions 

of educational buildings, characteristics of art & design and local potential around. Creativity into the main 

material of its users can be implemented into the building layout, can be a place that is not only a place for 

teaching and learning, but also a means to be creative, develop confidence and develop ideas in the field of 

art & deisgn and advance the field. 
 
Keywords : art & design, human resources, educational buildin 
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Perkembangan dunia art & design terus 

mengalami kemajuan khususnya dalam bidang 

fashion design sehingga menghasilkan berbagai 

trend mode dan gaya. Hal ini tidak luput dari 

kemajuan teknologi dan media sehingga 

berbagai mode dan gaya pakaian terus 

mengalami perkembangan. Pakaian juga 

merupakan suatu simbol sosial sehingga 

memberikan identitas kultural terhadap 

seseorang (Jayanti, 2008: 48). 
 

Kebudayaan di perkotaan merupakan 

kebudayaan yang tumbuh dari interpretasi dan 

pengkomunikasian berbagai hal yang dirasakan 

serta dialami oleh penghuni sebuah kota. 

Kecenderungan masyarakat kota yang serba- 

sibuk dan berintelektualitas tinggi akan 

menyebabkan aspek visual menjadi penting di 

dalam kehidupan kota, di mana hal ini juga 

berdampak terhadap pencitraan visual dari 

masing-masing individu, yang seringkali 

dicerminkan oleh style (gaya). 

 
Indonesia memiliki ragam kekayaan 

dalam berbagai bidang, salah satunya adalah 

kekayaan  yang dapat menjadi bahan baku 

dunia art & design yang tidak terbatas. Kondisi 

ini tidak dibarengi dengan perkembangan 

produk art & design lokal yang belum optimal. 

Proses kreatif para insan kreatif, khususnya 

yang bergerak dibidang art & design  masih 

terkendala dengan sejumlah persoalan seperti 

masalah standardisasi, kontribusi dan 

pemasaran produk art & design  lokal. 

lama, namun perkembangannya dan 

keberadaannya baru terasa ketika media cetak 

bermunculan terutama majalah wanita (femina) 

tahun 1970an. Pada saat yang bersamaan para 

desainer muda Indonesia mulai kembali ke 

Indonesia selepas mengenyam pendidikan 

diluar negeri. Sejak itu kreasi desainer dan 

berbagai tulisan tentang mode banayak muncul 

di majalah maupun Koran-koran. Pada era 

berikutnya , bisnis mode ,Industri mode dan 

profesi desainer berkembang pesat di tunjukan 

dengan munculnya berbagai butik, peragaan 

busana dan sekolah-sekolah mode karena 

bidang mode menjadi bidang yang sangat 

menjanjikan. 

Dewasa ini mode sudah menjadi bagian 

dari gaya hidup masyarakat Indonesia. 

Mode telah menjadi bidang industri dan bisnis 

yang semakin di geluti secara profesional 

seiring  meningkatnya  kesejahteraan 

masyarakat. Terbukti dari mode telah di 

tetapkan sebagai salah satu subsector dalam 

ekonomi kreatif dan penyumbang Produk 

Domestic Bruto terbesar yaitu 43 persen 

menurut Maria Eka Pangestu, Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia. (Sumber 

Kamus Mode Indonesia, 2011 : 4-7). 

 
Perkembangan ini tentunya harus 

didukung dengan SDM yang berkualitas yang 

mampu bersaing dalam dunia art & design   . 

SDM yang berkualitas ini dapat diciptakan 

dengan   pendidikan   atau   sekolah   mengenai 

dunia art & design  . 
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Indonesia sangat berpengaruh pada negara ini. 

Dengan adanya sekolah art & design    , 

Indonesia akan memiliki SDM yang bekualitas 

dan berpengalaman dalam dunia art & design 

karena dilatar belakangi pendidikan yang 

mendukung sesuai bidang yang sesuai. 

 
Kecepatan informasi, perdagangan 

bebas dan pola pikir kapitalis yang menjadikan 

yang sangat berpengaruh pada cara pandang 

masyarakat yang terus mencari tren yang baru. 

Oleh karena itu beberapa kota di Indonesia 

menjadi kota industri art & design  yang pesat 

yang dapat mempengaruhi perekonomian dan 

gaya hidup masyarakat setempat . Bandung 

merupakan salah satunya. 
 

Bandung merupakan kota yang sangat 

terkenal dengan industri kreatif, khususnya 

industri art & design  . Banyak sekali destinasi 

art & design   , baik dalam bentuk bahan 

maupun pakaian siap pakai. Namun banyak 

sekali masyarakat yang ingin masuk dalam 

dunia art & design tetapi tidak memiliki ilmu 

dan pengalaman yang cukup untuk siap masuk 

dalam dunia art & design 
 

Dengan banyaknya potensi bahan yang 

melimpah dan banyaknya talenta-talenta dalam 

bidang art & design yang berada di kota ini dan 

pesatnya perkembangan minat dan potensi 

masyarakat dalam dunia art & design  . Namun 

dengan perkembangan tersebut, kota Bandung 

kurang memiliki fasilitas pendidikan dalam 

dunia art & design   yang sesuai. Untuk itu, 

dibutuhkan      suatu      rancangan      kawasan 

masyarakat dalam bidang art & design , dengan 

memiliki sarana prasarana yang dapat 

mendukung segala aktivitas yang ada serta 

memiliki letak yang strategis dan memiliki 

karakteristik fisik sebagai satu kesatuan sekolah 

dibidang itu sendiri. 
 

Konsep umum bangunan ini yaitu mampu 

meciptakan harmoni antara fungsi utama 

bangunan pendidikan, karakteristik – 

karakteristik art & design   serta potensi lokal 

disekitar. Kreatifitas menjadi bahan utama 

penggunanya  dapat  diimplementasikan 

kedalam tata ruang bangunan, sehingga 

diharapkan “ART & DESIGN ACADEMY ”ini 

dapat menjadi wadah yang tidak hanya menjadi 

tempat belajar mengajar, tetapi juga menjadi 

sarana untuk berkreasi, menumbuhkan percaya 

diri serta mengembangkan ide-ide di bidang art 

& design  khususnya untuk memajukan dunia 

art & design  Indonesia di dalam maupun luar 

negri. 
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1.1. Lokasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 lokasi perancangan 
 

Sumber : google maps 
 

Lokasi peracangan art & design 

academy ini berada diwilayah yang 

diperuntukkan untuk jasa. Perancangan usaha 

swasta ini bergerak di bidang komersil dan 

pendidikan yang akan mewadahi para peminat 

di bidang seni design / fashion baik dalam 

pendidikan maupun perbelanjaan. Perancangan 

didirikan di lahan kosong. 
 
Lokasi  berada  di  jalan   Ir.   H.   Juanda,   di 

kecamatan coblong, Kota Bandung Jawa Barat. 
 
2.2. Luas lahan 

 

Luas lahan        :           12.375 m2 / 1.2357 ha 
 
Peraturan 

 
Will Adm          : kec. Coblong kel.dago 

Kode                 :K3 Wilayah KBU :YA 

Zona                  : perdagangan &jasa 

Sub zona           : perdagangan dan jasa linier 
 
Fungsi jalan      : Kolektor 

 
KDB Max         : 40% = 4.950 m2 

19.800/4.950 = 4 Lantai 
 
KDH Min : 52% = 52%x12.375 = 6.435 

m2 

 
GSB : 11m (jalan utama) 

GSB : 5 m (jalan sekunder) 

III. METODOLOGI 
 

Metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif yang dimana dilakukan penyelidikan 

terhadap orang-orang dan objek untuk 

mendapatkan data deskriptif. 
 
Adapun metode yang penulis terapkan adalah 

sebagai berikut : 
 
3.1. Pengumpulan data 
 
3.1.1. observasi 
 

Pengamatan dan pencatatan terhadap objek . 
 
3.1.2. interview 
 

Sesi wawancara pada warga sekitar. 
 
3.1.3. metode dokumentasi 
 

Pengumpulan data dengan cara foto objek. 
 
3.2. Analisis data 
 
3.2.1. Metode analisis sintesis 
 

1.   Analisis tapak 
 
Analisis aksebilitas, kebisingan, 

view/orientasi, zoning tapak 
 

2.   Analisis bangunan 
 
Fungsi, aktivitas, ruang, bentuk, tampilan 
 

3.   Analisis elemen fisik 
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Tataguna lahan, massa bangunan, 

sirkulasi/parkir, ruang terbuka, pendukung 

kegiatan 
 

4.   Analisis struktur & utilitas 
 
Air bersih, drainase, pembuangan sampah, 

listrik, keamanan dan komunikasi 
 
3.3. sintesis 

 

Penggabungan hasil analisis yang 

menghgasilkan konsep simbiosis yang yang 

menjadi pedoman penyusunan konsep. 

Meliputi konsep dasar, tapak, ruang, bentuk, 

dan tampilan bangunan dan konsep struktur 

utilitas 

 
IV. ELABORASI TEMA 

 
4.1. Penerapan Tema Pada Bangunan 

 

Arsitektur Futuristik adalah seni/gaya 

bangunan atau suatu lingkungan binaan yang di 

dalam perencanaan dan perancangannya tidak 

berdasarkan oleh sesuatu yang terkait dengan 

masa lalu akan tetapi mencoba untuk 

menggambarkan masa depan dengan bentukan 

yang mengejutkan dan pemakaian material 

yang maju. 
 

Begitupun dengan penerapannya pada 

bangunan yaitu dengan penggunaan material 

yang baru juga seperti penggunaan rangka 

space frame pada fasade dan atap, penggunaan 

alumunium pada finish fasade dan secondary 

skin, penggunaan kaca pada fasade bangunan. 

 
 
 

Penggunaan kaca yang dominan pada 
seluruh bangunan 

 

 
Atap canopy drop off yang 
menggunakan rangka space frame 

 
 

Ornamen fasade dengan rangka space 
frame dan finish alumunium 

 

 
Secondary skin dengan bahan 
alumunium motif kayu 

 
 

Gambar 3.1 tampak samping rektorat 
 

Sumber : data pribadi 
 

 
 

 
Gambar 3.2 interior gedung serbaguna 

 
Sumber : data pribadi 
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Penerapan tema futuristic juga 

diterapkan pada interior Gedung serba guna, 

mulai dari pemilihan warna dinding yang 

dipilih warna gelap dengan sparkling untuk 

menonjoklan kesan elegan. Serta pada area 

runway diberikan lingkaran-ligkaran yang 

menegaskan tema futuristic pada interior 

gedung. 

 
V. HASIL PEMBAHASAN 

 
5.1.  Konsep dasar 

 

Konsep dasar perancangan ini menciptakan 

suatu wadah untuk Pendidikan, penjualan, 

pertunjukkan yang dipadupadankan dalam 

sebuah Kawasan yang mencerminkan seni dan 

desain pada bangunannya. 
 
Tema arsitektur futuristik ini dapat dilihat dari 

bentuk fasad & bahan yang digunakan. 
 
5.2.  konsep tapak 

 

 
 

Gambar 6.1 isometri kawasan 
 
 

Sumber : Dokumen pribadi 
 
Tata letak massa bangunan disesuaikan dengan 

zoning area. Orientasi bangunan menghadap 

jalan utama dago yang harus menarik bagi 

pengguna jalan . 
 
Masaa bangunan menyesuaikan dengan 

bentuakan site, yaitu persegi panjang 

 

Bentukan   massa   yang   telah   terbagi   oleh 
 

Kebutuhan ruang. 
 
Perletakkan massa berdasarkan zoning 
 
Bentukan massa lebih dinamis karena Mengacu 

pada tema, tyaitu futuristic 
 
Kawasan dikelilingi dengan tanaman besar dan 

pada bagian inti kawasan diberikan space bagi 

pengguna kawasan sebagai tempat berkumpul 

yang tentunya diberikan tanaman yang cukup 

besar untuk peneduh area tersebut. 
 
Entrance utama akan diletakkan menghadap 

jalan raya sebagai respon terhadap jalan dan 

pandangan pengguna jalan. 
 
Second entance diletakkan sebelah utara karena 

jalannya yang tidak terlalu ramai sehingga 

cocok untung akses servis. 

Karena jalan hanya memiliki lebar 6 m, 

sehingga pelebaran jalan diperluakan pada area 

menghadap jalan raya untuk membuat kantung 

parker kendaraan sementara demi 

meminimalisasi kemacetan 
 
5.3.  konsep Arsitektural 
 
5.3.1.  Konsep bentuk 
 

 
 
Konsep bentuk fasad bangunan di ambil dari 
 

‘’YARN’’ atau benang. 
 
Yarn diambil karena benang merupakan inti 

dari terciptanya suatu karya desain pakain. 

Tanpa adanya benang, mungkin desain tidak 

akan seperti sekarang ini. 
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Bentuk benang diletakkan mengelilingi 

bangunan secara acak di semua bangunan yang 

bermakna  mengikat  dan  menyatukan  semua 

 
 
 
 
PUBLIK 

 

(sumber: data pribadi) 
 
 

PRIVATE 

bentuk dan fungsi yang berada di Kawasan ini 
 

menjadi 1 kesatuan yang harmonis. 

SEMI PRIVATE SERVIS 

 
5.3.2.  Konsep fasade 

 

 
 
Gambar : tampak depankawasan 

 
Sumber: data pribadi 

1.   Pemisahan antar zona publik, semi publik, 

dan privat kedalam bentuk penzoningan 

horizontal 

2.   Zona  publik  diletakkan  di  dekat  pintu 

masuk utama 

3.  Zona semi publik diletakkan di bagian 

tengah site 

4.   Zona privat diletakkan jauh dari keramaian 
 

5.3.4. Tata letak 

 
Konsep fasade bangunan ini yaitu 

penggabungan tema dengan karakter-karakter 

art and design. Dimana diambil bentukan 

benang yang menyelimuti bangunan yang 

menciptakan bentuk dinamis. 
 

 
 
Gambar : tampak depan g.kuuliah 

 
Sumber: data pribadi 

 
5.3.3.  zoning 

Parkiran 
karyawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza / 
shelter 
kendara 

Gedung 
perkulia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedung 
rektorat 

Plaza 
outdoor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedung 
serba guna 
 
Area 
foodcourt 

 
Gambar 5. 2 Perletakan massa bangunan 

 
 

Sumber : Data pribadi 
 
 
 

Diagram 4. 1 Zoning 

Konsep perletakan massa bangunan yaitu 

berdasarkan hirarki, pencapainan dan 
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kebutuhan. Gedung serbaguna berbentuk dasar 

lingkaran dengan tujuan dapat menghargai 

berbagai view dari semua penjuru dan 

diletakkan di bagian paling depan agar 

pencapaiannya yang mudah dan tidak 

mengganggu area pendidikan. 
 

Gedung rektorat diletakkan didepan juga 

agar mudah dicapai dan menjadi Gedung 

penyambut. 
 

Gedung Pendidikan diletakkan paling 

belakang karena membutuhkan suasana yang 

paling tenang. 
 

5.3.5. Gubahan massa 
 

a b c d 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 5. 1 Gubahan massa 
 
 

Sumber : data pribadi 
 
a) Masaa  bangunan  menyesuaikan  dengan 

bentuakan site, yaitu persegi panjang 

b)   Bentukan  massa  yang  telah  terbagi  oleh 
 

Kebutuhan ruang. 
 

c)    Perletakkan massa berdasarkan zoning 
 

d)   Bentukan   massa   lebih   dinamis   karena 
 

Mengacu pada tema, tyaitu futurist 
 

5.3.6. Sirkulasi 

 

Gambar 4. 2 Peta situasi 
 
 

(sumber: google.maps) 
 
1.   Garis berwarna merah merupakan sirkulasi 

jalan primer 

2.   Garis berwarna kuning merupakan sirkulasi 

jalan sekunder 

3.   Kondisi lalu lintas di jalur merah memang 

ramai tetapi tidak terlalu padat. Namun 

karena jalannya yang kurang lebar, desain 

site harus menyediakan kantung kendaraan 

untuk pemberhentian sejenak atau masuk 

ke dalam site. 

4.  Kondisi lalu lntas diarea jalan berwarna 

kuning cenderung sepi, dapat digunakan 

sebagai entrance site sekunder dan jalur 

service. 

5. Tapak dilalui angkutan umum yang 

memudahkan masyarakat mengakses site. 

6.   Disediakan jalur pedestrian 
 

7.   Mudah pencapaian 
 

8.   Entrance mengarah ke parkiran langsung 
 

9.   Jalur service dibedakan 
 

5.3.7. Parkir 
 

1.   Perkir mobil dan motor menggunakan 
 

sudut 90’ 
 

2.   Parkir mobil disamping jalan 45’ 
 

3.   Parkir bus sejajar badan jalan 
 

5.3.8. Utilitas 
 

1.1.1.1.  Konsep transportasi vertical Pada

 bangunan  ini  menggunakan sistem 

transportasi  vertical  berupa  lift    baik 

diperuntukkan  memundahkan  pengunjung 

berpindah tempat dari  lantai  ke  lantai 

berikutnya   dan   juga  diperuntukkan 
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memudahkan  perpindahan  barang.  Selain 

sistem transportasi lift, bangunan ini 

menggunakan sistem transportasi berupa ramp 

dan tangga. 
 

1.1.1.2. Sistem sanitasi 
 

1.   Sistem Jaringan Air Bersih 
 
Untuk keperluan penggunaan air bersih 

menggunakan air bersih dari mata air dari 

gunung yang ditampung dalam sumur 

penampungan kemudian didistribusikan sesuai 

penggunan 
 
2.   Sistem Jaringan Air Kotor 

 
Sistem yang digunakan pada pembuangan air 

kotor dilakukan dengan proses penetralisir 

limbah, dimana air kotor sebelum dibuang 

harus melalui bak control dan penetral terlebih 

dahulu. Sedangkan sistem tanpa proses 

penetralisir limbah dilakukan terhadap air 

kotor dari WC yang di buang ke saptictank 
 
3.   Listrik 

 
Digunakan sistem Automatic Switch sebagai 

sakelar   otomatis   yang   akan   mengaktifkan 

genset pada saat listrik pada PLN mati atau 

mengalami gangguan. Agar getaran dan suara 

genset tidak mengganggu kegiatan, maka 

peletakaan ruang genset dijauhkan dan dibuat 

terpisah . 
 

5.3.9. Tata hujau 
 

Tanaman dijadikan sebagai tempat penyejuk 

dan peneduh bagi pengunjung 
 
Sebagai tempat resapan untuk menghindari 

erosi di sekitar lahan site 

 

5.3.10.  Pencapaian 
 
 

SE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.1 konsep pencapaian 
 

Sumber : Dokumen pribadi 
 
1.  Entrance     utama     akan     diletakkan 

menghadap jalan raya sebagai respon 

terhadap jalan dan pandangan pengguna 

jalan. 

2.  Second entance diletakkan sebelah utara 

karena jalannya yang tidak terlalu ramai 

sehingga cocok untung akses servis. 

3.  Karena jalan hanya memiliki lebar 6 m, 

sehingga pelebaran jalan diperluakan pada 

area menghadap jalan raya untuk membuat 

kantung parker kendaraan sementara demi 

meminimalisasi kemacetan. 

5.3.11.  Pencegahan kebakaran 
 

Sistem deteksi awal bahaya (Early Warning 

Fire Detection), yang secara otomatis 

memberikan alarm bahaya atau langsung 

mengaktifkan alat pemadam, dibagi atas 2 

bagian yaitu sistem otomatis dan sistem semi 

otomatis. 
 

5.3.12.  Interior 
 

Konsep interior untuk ruang perkuliahan dibuat 

standar untuk pembelajaran. Dan untuk 

bangunan serbaguna dibuat lebih elegan dengan 

kesar warna gelap 
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5.3.13.  Struktur 
 

Struktur bangunan ini menggunakan struktur 

beton untuk konstruksinya dan menggunakan 

sapace frame pada fasade dan atap. 

 
VI. KESIMPULAN 

 

Perancangan Arsitektur ini merancang 

suatu kawasan pendidikan dalam bidang art & 

design yang dimana tidak hanya pendidikan, 

melainkan penggabungan pendidikan, hiburan 

& komersil. 
 

Massa banguanan yang direncanakan yaitu 
 

3 bangunan, yang terdiri dari Gedung rektorat, 

pembelajaran dan serba guna. Adapun zoning 

perancangan dibagi : public, privat, service. 
 

Tema yang digunakan yaitu arsitektur 

futuristic dimana dalam penggunaan bahan dan 

bentuk mengacu pada bahan yang terbarukan 

dan bentuk yang mencerminkan bangunan 

futuristic yang digabungkan dengan karakter- 

karakter art & design. 
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ABSTRACT 

Student dormitory users can carry out activities comfortably depending on the quality of the 
circulation. This study aims to analyze the existing circulation in the student dormitory of 
Lampung State University (Unila). The limitation of the problem is only to analyze circulation 
in four places, namely corridor, stair, bathroom and bedroom. 

The method used in this research is descriptive qualitative. Data obtained by documentation. 
Documentation is done by measuring the dormitory building and redrawing it. As for the 
atmosphere, documentation is carried out in the form of photos. The analysis is done by 
comparing the results of measurements, portrayals and photographs with standards. 

The results showed that the circulation at the Unila student dormitory had met the standards in 
the corridor, stair and bathroom areas. While the circulation in the bedroom has not met the 
standards. Further research is needed regarding the convenience of circulation based on the 
perception of student dormitory users. 

Keywords: dormitory, cirluation, unila, student, bedroom 

ABSTRAK 

Pengguna asrama mahasiswa dapat melakukan aktivitas dengan nyaman tergantung dengan 
kualitas sirkulasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sirkulasi yang ada pada 
asrama mahasiswa Universitas Negeri Lampung (Unila). Adapun batasan masalah yaitu hanya 
menganalisis sirkulasi pada empat tempat, yaitu koridor, tangga, kamar mandi dan kamar tidur. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan 
cara dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengukur bangunan asrama dan 
menggambar ulang. Adapun untuk memperoleh suasana, dilakukan pendokumentasian berupa 
foto. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengukuran, penggambaran dan 
pemotretan dengan standar. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sirkulasi pada asrama mahasiswa Unila sudah memenuhi 
standar pada area koridor, tangga dan kamar mandi. Sedangkan sirkulasi pada kamar tidur 
berlum memenuhi standar. Diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai kenyamanan 
sirkulasi berdasarkan persepsi pengguna asrama. 

Kata Kunci: asrama, sirkulasi, unila, mahasiswa, ruang tidur 

  

I. PENDAHULUAN  

Asrama mahasiswa memiliki tujuan agar 
mahasiswa dapat berinteraksi sosial selama 

menempuh pendidikan sebagai usaha 
pengembangan kepribadiannya (Wulandari, 
2016). 
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Pengguna asrama mahasiswa dapat 
melakukan aktivitas dengan nyaman 
tergantung dengan kualitas sirkulasinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
sirkulasi yang ada pada asrama mahasiswa 
Universitas Negeri Lampung (Unila). 
Adapun batasan masalah yaitu hanya 
menganalisis sirkulasi pada empat tempat, 
yaitu koridor, tangga, kamar mandi dan 
kamar tidur. 

 
II. KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Sirkulasi 

Sirkulasi bisa dianggap sebagai simpul 
yang mengikat ruang – ruang satu bangunan 
atau suatu deretan ruang – ruang dalam 
maupun luar sehingga saling berhubungan. 
Sirkulasi dilakukan di dalam ruang dan 
dalam waktu tertentu melalui sebuah 
tahapan untuk mencapai tujuan (D.K. 
Ching, 2000). 

2.2 Tujuan Sirkulasi 

Sirkulasi bertujuan untuk membuat 
pengguna melakukan perjalanan dengan 
singkat dan cepat dengan jarak yang dekat. 
Selain itu, pengguna juga dapat merasakan 
kenyamanan selama melakukan aktivitas 
(Abdiel, K.Puteri, & Wiemar, 2018). 

2.2 Syarat – Syarat Sirkulasi 

Secara umum syarat sirkulasi adalah : 

a. Langsung 

Langsung adalah pencapaian yang mudah 
dengan jarak yang dekat, belokan dibuat 
dan kantung – kantung yang menampung 
arus sirkulasi dibuat sedikit (Handoko, 
2010).  

b. Aman 

Aman adalah sedikit persilangan sirkulasi 
atau tidak ada sama sekali dan jalan masuk 
yang tidak sempit. Keamanan bisa dicapai 
dengan membuat lebar jalan masuk sama 
dengan jumlah lebar jalur distribusi yang 
ada di dalamnya (Handoko, 2010). 

c. Cukup terang 

Syarat ini sebenarnya untuk memenuhi 
syarat jelas dan langsung. Semua sirkulasi 
harus mempunyai penerangan yang cukup. 
Penerangan siang hari harus dimanfaatkan 
jika memungkinkan. Jika ada satu gang 
yang di kedua sisinya dibatasi dinding, 
maka dapat di usahakan agar pintunya atau 
sebagian dindingnya transparan 
menembuskan sinar tak langsung dan silau 
harus dihindari (Handoko, 2010). 

d. Urut – urutan yang logis 

Maksud dari urutan-urutan yang logis 
adalah bangunan yang dirancang harus 
membuat pengguna yang masuk tidak 
terkejut (tidak mengetahui arah yang akan 
dituju), dapat seolah – olah dibimbing dan 
diberi penjelasan sehingga pengguna siap 
mental. Bimbingan dan penjelasan ini harus 
diberikan dengan bahasa arsitektur, bahasa 
arsitektur ini dapat berupa bentuk garis, 
bentuk ruang, bentuk unsur – unsur ruang 
seperti dinding, langit – langit dan lantai 
(Handoko, 2010). 

2.3 Standar Ukuran 

Koridor 

 

Gambar 1. Standar Koridor (Neufert, 2002)  

Koridor satu sayap dengan lalu lintas yang 
sedikit cukup memiliki lebar lebih besar 
dari 0.8 meter namun lebih baik lagi jika 1 
meter, sedangkan jarak antar pintu 1.25 
meter (Neufert, 2002). 
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Tangga 

 

Gambar 2. Standar Tangga (Neufert, 2002) 
  

Tangga yang dapat dinaiki untuk 2 orang 
secara besamaan/  berdampingan yaitu 1,25 
m (Neufert, 2002). 
 
Kamar mandi 

 
Gambar 3. Standar Kamar mandi (Neufert, 

2002) 
 

Kamar mandi dengan ukuran 1.45 cm x 90 
cm dengan kloset duduk menempel di 
dinding,dengan jarak 70 cm dan jarak 25 
cm dengan dinding kanan/kiri (Neufert, 
2002). 
 
Kamar Tidur 

 

Gambar 4. Standar Tempat Tidur (Neufert, 
2002) 

Standar tempat tidur yaitu panjang 2 meter, 
lebar 80 centimeter dan tinggi 1,5 meter 
(Neufert, 2002).  

III. METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu kualitatif deskriptif. Data diperoleh 
dengan cara dokumentasi. Dokumentasi 
dilakukan dengan cara mengukur bangunan 
asrama dan menggambar ulang. Adapun 
untuk memperoleh suasana, dilakukan 
pendokumentasian berupa foto. Analisis 
dilakukan dengan cara membandingkan 
hasil pengukuran, penggambaran dan 
pemotretan dengan standar. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Koridor 
Koridor Universitas Lampung memiliki 
panjang 55.95 meter dan lebar  1.5 meter 
memiliki lebar pintu 0.8 meter. 

 

Gambar 5.  Denah koridor 

Sesuai dengan standar yaitu jarak koridor 
dengan pintu 1.25 meter dengan lalu lintas 
yang sedikit cukup, memiliki lebar lebih 
besar dari 0,8 meter. 

 

Gambar 6. Standar dan Suasana koridor  

 

Gambar 7. Pencapaian menuju koridor 
 

Koridor Asrama Mahasiswa Universitas 
Lampung  sudah memenuhi syarat umum 
sirkulasi yaitu langsung. Koridor ini mudah 
dicapai, dari tangga dapat langsung bertemu 
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koridor maupun dari pintu masuk unit 
hunian dapat langsung bertemu koridor. 

 

Gambar 8. Suasana pencapaian menuju 
koridor  

    

 

Gambar 9. Keamanan pada koridor  
 

Pada persilangan sirkulasi yang terdapat di 
asrama mahasiswa Universitas Lampung  
sedikit memiliki jalan masuk yang luas 
yaitu 3.80 meter. 

 

Gambar 10. Suasana persilangan pada 
koridor  

 

 

Gambar 11.  Penerangan pada Koridor  
 

Koridor pada Universitas Lampung pada 
siang hari cukup  terang karena koridor 

berada di tengah bangunan  dan sinar 
matahari langsung menyinari koridor kedua 
sisinya di batasi  dinding yang di biarkan 
terbuka dengan tinggi 1.2 meter untuk 
malam hari penerangan koridor 
menggunakan lampu.  

 

Gambar 12. Suasana penerangan pada 
koridor 

 
 

  

 

 
Gambar 13. Urutan menuju koridor  

Pada koridor Universitas lampung memiliki 
urutan – urutan yang logis dan orang tidak 
terkejut dan mengetahui arah yang akan di 
tuju ke koridor, di depan pintu masuk kita 
di arah kan menuju tangga dengan di 
arahkan bahasa arsitektur yaitu kolom –
kolom yang akan membawa kita langsung 
menuju koridor asrama mahasiswa. 

 

Gambar 14. Suasana urutan menuju koridor 
melalui tangga  
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Tabel 1. Hasil Analisis Koridor 

No. Syarat Kesimpulan 

1 Ukuran Ya 

2 Langsung Ya 

3 Aman Ya 

4 Cukup Terang Ya 

5 Urutan Logis Ya 

 

Hasil analisis sirkulasi koridor menunjukan 
bahwa persyaratan sirkulasi yang nyaman 
telah terpenuhi semua. 

4.2 Tangga 
Tangga Universitas Lampung dapat 
dilewati secara berdampinan karena 
memiliki  lebar tangga yaitu 2.30 meter. 

 

 

  

 

Gambar 15. Denah tangga  

Menurut standar tangga yang dapat dinaiki 
untuk 2 orang secara besamaan/ 
berdampingan memiliki lebar 1.25 meter. 

 

Gambar 16. Suasana tangga 

 

 

 
Gambar 17. Pencapaian munuju tangga  

Tangga Asrama Mahasiswa universitas 
Lampung  sudah memenuhi syarat umum 
sirkulasi yaitu langsung. Tangga ini mudah 
dicapai, dari depan maupun samping kita 
dapat langsung bertemu tangga. 

 

Gambar 18. Suasana pencapaian tangga 
melalui depan 

 

 

 

 

Gambar 19. Keamanan tangga  

Persilangan sirkulasi tangga Universitas 
Lampung hanya sedikit, memiliki jalan 
masuk yang lebar sesuai standar yaitu 
dengan luas 2.30 meter. 
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Gambar 20. Suasana keamanan tangga  

 
 

 

 

Gambar 21. Penerangan pada tangga  

Tangga pada Universitas Lampung pada 
siang hari cukup  terang karena tangga 
berada di tengah bangunan  dan sinar 
matahari langsung menyinari,untuk malam 
hari penerangan koridor menggunakan 
lampu.  

 

Gambar 22. Suasana penerangan pada 
tangga 

 
  

 

Gambar 23. Urutan menuju tangga  

Pada Tangga Universitas Lampung 
memiliki urutan – urutan yang logis dan 
orang tidak terkejut dan mengetahui arah 
yang akan di tuju ke tangga,pada saat kita 
di depan bangunan kita di arah kan dengan 
kolom – kolom menuju tangga. 

 

Gambar 24. Suasana urutan menuju 
tangga  

Tabel 2. Hasil Analisis Koridor 

No. Syarat Kesimpulan 

1 Ukuran Ya 

2 Langsung Ya 

3 Aman Ya 

4 Cukup Terang Ya 

5 Urutan Logis Ya 

 

Hasil analisis sirkulasi tangga menunjukan 
bahwa persyaratan sirkulasi yang nyaman 
telah terpenuhi semua. 

 

5.3 Kamar Mandi 
Kamar mandi Universitas Lampung 
memiliki panjang 1.30 meter dan lebar 1 
meter untuk panjang  kamar mandi tidak 
sesuai dengan standar sedangkan lebar 
kamar mandi sudah sesuai yang telah di 
tentukan. 
  

 

 

 

Gambar 25. Denah kamar mandi  

Standar Kamar mandi 1 closet adalah 1.45 
cm x 90 cm. 
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Gambar 26. Suasana kamar mandi 

 

 

   

Gambar 27. Pencapaian menuju kamar 
mandi 

Kamar mandi Asrama Mahasiswa 
Universitas Lampung sudah memenuhi 
syarat umum sirkulasi yaitu 
langsung,Kamar mandi ini dapat di akses 
karena berada di tengah antara kamar-
kamar mahasiswa. 

 

Gambar 28. Suasana pencapaian menuju 
kamar mandi 

 

Gambar 29. Penerangan pada kamar mandi  

Kamar mandi pada Universitas Lampung 
pada siang hari cukup terang karena sinar 
matahari masuk melalui jendela dua buah 
dengan ukuran 50x50 cm dengan daun 
jendela kaca di dinding belakang kamar 

mandi dan matahari masuk dari pintu depan 
kamar mandi, untuk malam hari 
peneranganKamar mandi menggunakan 
lampu. 

 

Gambar 30. Suasana penerangan pada 
kamar mandi  

 
 
 

  

Gambar 31. Urutan menuju kamar mandi  
 
Pada Kamar mandi Universtas Lampung 
memiliki urutan – urutan yang logis dan 
orang tidak terkejut jika ingin ke Kamar 
mandi kita hanya menyelesuri koridor 
bertemu dengan kamar mandi. 

 

Gambar 32. Suasana menuju kamar mandi 
melalui koridor 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Koridor 

No. Syarat Kesimpulan 

1 Ukuran Ya 

2 Langsung Ya 
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3 Aman Ya 

4 Cukup Terang Ya 

5 Urutan Logis Ya 

 

Hasil analisis sirkulasi kamar mandi 
menunjukan bahwa persyaratan sirkulasi 
yang nyaman telah terpenuhi semua.  

4.4 Kamar Tidur 
Kamar tidur Universitas Lampung  dengan 
ukuran 3.5x6.5 meter dengan 4 orang dalam 
satu kamar dengan  2 tempat tidur tingkat 
lebar 1x2 meter dan dua almari dengan 
ukuran 0.5x0.8 meter serta dua meja 
belajar. 

 

 

 

 

Gambar 33. Denah kamar tidur  
 

Berdasarkan standar tempat tidur 2 susun 
untuk tidur, panjang 2.00 x 0.80 cm dan 
tinggi 1.50 cm. 
 
 

 
Gambar 34. Suasana kamar tidur 

 
 

 

 

 

Gambar 35. Pencapaian menuju kamar tidur 

Kamar tidur Asrama Mahasiswa 
Universitas Lampung sudah memenuhi 
syarat umum sirkulasi yaitu langsung. 
Kamar tidur ini dapat di  akses dari tangga 
belakang dan di ujung bangunan dan 
tangga tengah lewat pintu masuk utama 
dengan sedikit pembelokan, sirkulasi yang 
sangat luas 2.3 meter. 

 

Gambar 36. Suasana pencapaian menuju 
kamar tidur 
 

 

 

 

  

Gambar 37. Keamanan pada kamar tidur  
 

Keamanan sirkulasi kamar tidur tidak 
terpenuhi dikarenakan satu kamar di isi 
dengan 4 orang dengan tempat tidur tingkat 
dengan ukuran 1x2 meter dan di tambah 2 
lemari ukuran 0.5x0.8 meter dan meja 
belajar 2 buah ukuran 0.6x1 meter ,di 
asrama mahasiswa Universitas Lampung 
memiliki jalan masuk sesuai standar yaitu 
dengan lebar 1 meter seperti gambar di atas. 
Hal ini menyebabkan persilangan sirkulasi. 

 

Gambar 38. Suasana keamanan sirkulasi 
kamar tidur  
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Gambar 39. Penerangan pada kamar tidur  
 

Kamar tidur  pada Universitas Lampung 
pada siang hari cukup  terang karena sinar 
matahari masuk melalui jendela dengan 
ukuran 80x80 cm yang berjumlah 2 jendela 
dengan daun jendela kaca, untuk malam 
hari penerangankamar tidur menggunakan 
lampu. 

 

Gambar 40.Suasana penerangan kamar 
tidur 

 

 
Gambar 41. Urutan menuju kamar tidur  

 
Pada kamar tidur Universitas Lampung 
memiliki urutan – urutan yang logis dan 
orang tidak terkejut dan mengetahui arah 
yang akan di tuju ke kamar tidur, jika ingin 
ke kamar tidur lewat samping gedung atau 
depan dapat melalui tangga dan langsung 
bertemu dengan koridor kita akan di 
arahkan ke arah kamar tidur. 

 
Gambar 342. Suasana urutan menuju 

kamar tidur melalui koridor 
 

Tabel 3. Hasil Analisis Koridor 

No. Syarat Kesimpulan 

1 Ukuran Ya 

2 Langsung Ya 

3 Aman Tidak 

4 Cukup Terang Ya 

5 Urutan Logis Ya 

 

Hasil analisis sirkulasi kamar tidur 
menunjukan bahwa persyaratan sirkulasi 
yang nyaman telah terpenuhi semua.  

 
V. KESIMPULAN 

 
Sirkulasi pada koridor, tangga, dan kamar 
mandi di Asrama Mahasiswa Unila 
berdasarkan paramenter: standar ruang, 
aman, langsung, cukup terang dan urutan 
logis dapat disimpulkan telah memenuhi 
standar. Sedangkan pada kamar tidur 
terdapat persilangan sirkulasi dan 
banyaknya perabotan membuat jalur 
sirkulasi menjadi sempit. 
Diperlukan adanya penelitian lanjutan 
mengenai kenyamanan sirkulasi 
berdasarkan persepsi pengguna asrama. 
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Abstrak 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tunaganda merupakan anak yang memiliki lebih dari satu jenis 
ketunaan. Tunaganda (G) adalah kombinasi antara hambatan fisik, sensoris, sosial, emosi, 
intelektual, dan lainnya, sehingga mengakibatkan hambatan dalam kegiatan belajar, bersosialisasi, 
serta beraktivitas. Pembelajaran sensori bagi mereka dapat mempermudah pemahaman dalam 
proses pembelajaran, dikarenakan sebagian besar dari mereka tidak dapat berpikir secara abstrak, 
maka dari itu diperlukan suatu media pembelajaran yang dapat memotivasi mereka dalam 
mempelajarinya, salah satunya dari peran interior, karena akan terlihat selalu oleh mereka. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan. Desain 
sensory path dirancang untuk memenuhi pembelajaran sensori dengan menerapkan suasana yang 
menyenangkan namun peserta didik tetap produktif dengan mendapatkan pengetahuan melalui pola 
gerakan, suasana, dan juga tekstur permukaan dari material yang dipakai. Rancangan ini bertujuan 
untuk mengurangi rasa stress, frustasi, dan juga jenuh dari para peserta 

  

didik saat berada di dalam kelas dengan bermain namun juga belajar tanpa mereka sadari. 

 

Kata Kunci: Sensori, Berkebutuhan Khusus, Tunagrahita, Menyenangkan 

 

Abstract 

Children with Special Needs are children who have more than one type of disability. Multiple Handicapped is 
a combination of physical, sensory, social, emotional, intellectual, and other obstacles, resulting in obstacles 
in learning, socializing, and activities. Sensory learning for them can facilitate understanding in the learning 
process, because most of them cannot think abstractly, therefore we need a learning media that can motivate 
them to learn it, one of them can be from the interior role, because they will always be seen by the pupils. The 
method used in this study is descriptive qualitative with several phases. Sensory path design is designed to 
fulfill sensory learning by applying a fun atmosphere but students remain productive by gaining knowledge 
through patterns of movement, atmosphere, and also the surface texture of the material used. This design aims 
to reduce stress, frustration, and also saturation of the students while in the classroom by playing but also 
learning without them knowing. 

Keywords: Sensory, Special Needs, Mental Retardation, Fun 
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I. PENDAHULUAN 
Kemampuan pemahaman, pembelajaran, serta 
pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 
berbeda dengan kemampuan anak lain pada 
umumnya. Maka dari itu, jenis pembelajaran dan 
pendidikan yang diberikan pun berbeda, disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kemampuan para peserta 
didiknya. ABK ditempatkan pada sekolah khusus 
atau sekolah luar biasa dengan pembelajaran yang 
berbeda dengan sekolah umum tentunya. 

 
Menurut data yang dipaparkan oleh Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat, Jenderal 
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan 
Kebudayaan dalam Statistik PLB (Pendidikan Luar 
Biasa) pada tahun 2019, jumlah peserta didik SLB 
dengan tunagrahita (C+C1) di Provinsi Jawa Barat 
menempati peringkat pertama di Indonesia, yakni 
sebanyak   13.596   siswa/i   pada   tahun   ajaran 
2018/2019. Begitu pula dengan peserta didik yang 
mengalami tunadaksa di Provinsi Jawa Barat 
menempati posisi pertama di Indonesia dengan 
jumlah 3.038 peserta didik. Peserta didik dengan 
tunagrahita  pun  merupakan  peserta  didik 
terbanyak di Provinsi Jawa Barat dibandingkan 
dengan peserta didik dengan ketunaan lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1: Jumlah Siswa Menurut Jenis Ketunaan 
Tiap Provinsi 

[Sumber: PDSPK Kemendikbud Tahun 
2019] 

 
 
ABK dengan ketunaan yang ganda tentu memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan ABK dengan 
ketunaan yang tunggal. Karakteristik mereka lebih 
beragam, karena bergabung menjadi satu. ABK 
dengan C1+ memiliki kelainan fisik dan juga 
kelainan mental. Beberapa karakteristik 
tunagrahita+, yaitu atensi (perhatian) yang sulit 
terfokus, kesulitan dalam daya ingat, motivasi yang 
rendah, egois, tingkat kesabaran rendah. Mereka 
lebih   sering   belajar   dengan   membeo,   tanpa 

mencari solusi secara mandiri, dikarenakan 
kurangnya berpikir secara abstrak. 
 
Salah satu implikasi pendidikan/terapi yang 
dibutuhkan anak tunagrahita adalah terapi sensori 
integrasi, dengan sensori visual, sensori taktil, 
sensori pendengaran, sensori keseimbangan, 
pengintegrasian dengan otak kanan dan otak kiri, 
dan lain-lain (Jati, 2018:120). 
 
SLB-G/C1 hanya terdapat satu di Indonesia, yakni di 
Baleendah, Kab. Bandung, Jawa Barat. Namun, 
interior serta fasilitas pada sekolah luar biasa 
tersebut tidak jauh berbeda dengan interior serta 
fasilitas pada sekolah biasa pada umumnya. Belum 
ada fasilitas yang menunjang pembelajaran sensori 
para peserta didik secara seksama, hanya tersedia 
alat peraga yang disimpan di gudang dan digunakan 
saat pelajarannya saja. Dengan interior sekolah yang 
sekaligus memberikan pembelajaran sensori pada 
para peserta didik, peserta didik dapat 
menggunakannya kapan saja, secara berulang- 
ulang, dan juga menyenangkan. (Trisna, 2019) 
mengatakan bahwa desainer interior seharusnya 
memandang    lingkungan    sebagai    bagian    dari 
pola kreativitas, bukan sebagai sesuai yang 
dilupakan dalam proses perencanaan. Sama halnya 
dengan lingkungan bagi para anak berkebutuhan 
khusus yang harus masuk dalam proses 
perencanaan. 
 
A. Sekolah Luar 
Biasa 

Sekolah Luar Biasa (SLB), sekolah khusus bagi 
penyandang kecacatan tertentu (Sunardi, 2010) 
adalah sebuah institusi pendidikan yang 
menyelenggarakan Pendidikan Luar Biasa 
(PLB). SLB berdasarkan kekhususannya 
menurut UU Sisdiknas No 20/2003 Pasal 32 
ayat 1 yaitu SLB bagian C1 untuk tunagrahita 
sedang dan SLB bagian G untuk tunaganda. 

 
B.  Anak Berkebutuhan 
Khusus 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menurut 
Undang Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 32 
ayat 1, dan penjelasan Pasal 15 adalah mereka 
yang memiliki kelainan baik fisik, emosional, 
mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan dan 
bakat istimewa. 
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C.  Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus 
a.   Anak Tunagrahita 

Anak   tunagrahita   seringkali   mengalami 
kelemahan ingatan jangka pendek, 
kelemahan dalam bernalar, dan sukar sekali 
mengembangkan ide (Kemis, 2013:22). 

 
Menurut Kemis (2013: 25-26), melihat 
masalah-masalah belajar yang dialami oleh 
anak tunagrahita terdapat beberapa hal yang 
perlu dipertimbangkan di dalam 
membelajarkan mereka. Pertimbangan yang 
dimaksud meliputi: 
1.  Setiap bagian dari bahan ajar diajarkan 

satu  demi  satu  dan  diajarkan  secara 
berulang-ulang, 

2.  Kegiatan belajar hendaknya dilakukan 
dalam situasi yang konkret, 

3. Ciptakan    suasana    belajar    yang 
menyenangkan dengan menghindari 
kegiatan belajar yang terlalu formal, 

4. Gunakan     alat     peraga     dalam 
mengkonkretkan konsep. 

 
b.   Anak Tunanetra 

Terdapat beberapa perilaku anak dengan 
kehilangan penglihatan salah satunya, yaitu 
suka meraba-raba benda yang dipegang atau 
yang ditemukan. Anak dengan kehilangan 
penglihatan dapat dengan mandiri mengenal 
dan menguasai ruangan atau  lingkungan  di  
mana  ia  berada (Hidayat, 2013: 11, 47). 

 
c. Anak Tunarungu 

Perkembangan intelegensi anak tunarungu 
tidak sama cepatnya dengan yang 
mendengar, karena anak yang mendengar 
belajar banyak dari apa yang mereka 
dengar, dan hal tersebut merupakan proses 
dari   latihan   berpikir.   Keadaan  tersebut 
tidak terjadi pada anak tunarungu, karena 
anak tunarungu memahami sesuatu lebih 
banyak dari apa yang mereka lihat, bukan 
dari apa yang mereka dengar (Haenudin, 
2013: 66) 

 
d.   Anak Tunadaksa 

Hardman (1990) dalam Jati (2018) 
mengemukakan bahwa 45% anak cerebral 
palsy (CP) mengalami keterbelakangan 
mental (tunagrahita). Selain tingkat 
kecerdasan yang bervariasi, anak CP juga 
mengalami kelainan berikut, antara lain: 

1. Kelainan       persepsi,       mengalami 
gangguan dalam menerima dan 
menafsirkan, serta menganalisis, 

2.  Kemampuan kognisi, gangguan fungsi 
kecerdasan,  penglihatan, pendengaran, 
bicara, rabaan, dan bahasa, 

3. Gangguan pada simbolisasi, kesulitan 
dalam menerjemahkan apa yang 
didengar dan dilihat. 

D. SILABUS PEMBELAJARAN 
SENSORI PADA SLB-G/C1 YBMU 
Berikut ringkasan mengenai pembelajaran 
sensori  yang  terkandung  dalam  silabus  yang 
diterapkan pada SLB-G/C1 YBMU, 
yaitu: 

 
Satuan Pendidikan: 
SDLB 
Tema: Aku dan Sekolahku/Temanku 
Kegiatan Pembelajaran: 
1.  Mengidentifikasi   berbagai   bentuk   gerak 

manipulatif; 
2.  Menirukan gerakan bermain melalui 

gerakan anggota tubuh; 
3.  Mengidentifikasi  pola  gerak  dasar.  Berdiri 

dengan satu kaki; 
4.  Melakukan gerak manipulatif meniru 

gerakan katak; 
5.  Melakukan gerak manipulatif meniru 

gerakan kupu-kupu. 
Sumber: SLB-G/C1 YBMU 

 
E.  PEMBELAJARAN 

SENSORI 
Penelitian lainnya menurut Yahya, A. 
Kurniawan, A. Samawi, A. (dalam Komariah: 
48- 
49) menyatakan bahwa anak dapat melakukan 
aktivitas yang dikembangkan karena adanya 
bantuan intervensi aktivitas berjalan di atas garis 
dengan terapi  sensori  integrasi  yang 
mempengaruhi motorik kasar anak tersebut. 

 
Sensory path dimaksudkan untuk membantu 
anak-anak menggunakan tubuh mereka sendiri 
dan  lingkungan  untuk  menenangkan  diri 
mereka sendiri. Mereka dapat menggunakan otot 
mereka, bernapas, dan kesadaran akan ruang 
untuk membuat jalan mereka sendiri melalui  
path,  lalu  pergi,  mengulang  kembali, dan 
refreshed.   Sensory path ini merupakan langkah 
pencegahan yang diarahkan untuk meningkatkan 
fokus dan mencegah perilaku yang mengganggu 
sebelum hal itu terjadi. Beberapa peserta didik 
membutuhkan sesi istirahat saat pelajaran 
berlangsung, dan berjalan di sekitar ruang kelas, 
jadi sensory path ini dapat menjadi sebuah 
alternatif yang produktif (Friedman, 2018) 
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Salah satu studi banding mengenai penerapan 
sensory path ini, yaitu pada Bramlett 
Elementary School. Sensory path pada special 
school ini diaplikasikan di area hallway sekolah, 
di mana para peserta didik bermain pada jam 
istirahat, saat merasa jenuh dan juga bosan. 

 
Gambar 2: Sensory path pada Bramlett Elementary 

School 
[Sumber: https://www.understood.org/, 2019] 

 
 
Sensory path pada sekolah ini didesain oleh seorang 
guru bernama Holly Barker Clay. Clay mengatakan 
(dalam understood.org, 2018, terjemahan penulis, 
2019) bahwa dengan melompat, membungkuk, 
akhirnya bernapas, sensori berkembang. Energi 
yang bertambah dapat dimanfaatkan oleh otak 
mereka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3: Sensory path pada Bramlett Elementary 
School 

[Sumber: https://thesensorypath.com/, 2019] 
 
 

II. METODE PENELITIAN 
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah 
deskriptif kualitatif. Djam’an Satori (2011: 23) 
mengatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan 
karena peneliti ingin mengeksplor fenomena- 
fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang 
bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah 
kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian 
tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik 
suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, 
tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan 
lain sebagainya. 

A. PROSEDUR 
PENELITIAN 

Berikut   beberapa   tahapan   penelitian   yang 
dirujuk dari (Ching, 2005), yaitu: 
1. Analisis 

• Survey 
Penelitian diawali dengan men-survey 
lokasi SLB-G/C1 YBMU Baleendah, lalu 
ke objek studi banding secara langsung 
atau melalui internet, seperti Bramlett 
Elementary School. 

 
• Dokumentasi 

Dokumentasi berupa data dari kurikulum, 
silabus, serta jadwal dari SLB-G/C1 
YBMU. 

 
• Wawancara 

Wawancara terhadap tenaga pendidik, 
orangtua, serta peserta didik mengenai 
karakteristik serta kebiasaan peserta didik 
dar SLB-G/C1 YBMU. 

 
• Pengumpulan Data Sekunder 

Mengutip data yang terdapat pada buku, 
jurnal, karya ilmiah, serta blog mengenai 
perancangan sejenis. 

 
• Analisis Data 

Dari semua data yang diperoleh, dilakukan 
analisis data mengenai pembelajaran 
sensori ini. Permasalahan mengenai sensori 
seperti apa pada peserta didik. 

 
2.  Sintesis 

• Konsep 
Pertimbangan konsep dilihat dari 
karakteristik pengguna, kebiasaan 
pengguna, permasalahan pembelajaran 
sensori dan desain interior, serta tujuan apa 
yang akan dicapai melalui desain model 
pembelajaran ini. 

 
• Desain 

Setelah konsep didapat, dibuatlah desain 
sensory path yang sesuai dengan teori- 
teori yang telah dikaji sebelumnya. Desain 
berupa gambar 3D. 

 
3.  Evaluasi 

Setelah semua dilalui, tahap terakhir adalah 
melakukan evaluasi. Mengevaluasi apakah 
material yang  digunakan  dalam 
perancangan aman terhadap kesehatan dan 
keselamatan peserta didik, dan apakah warna 
tidak memusingkan peserta didik. 

http://www.understood.org/
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3. 

 
[Sumber: 
continentalfloo 
ring.com] 

 

 
Rubber Floor 

Berwarna Kuning 
dan Hitam 

(Gambar Tree 
Pose) 

Warna kuning untuk 
menandakan 
outline/batasan dari 
gerakan yang harus 
ditiru. Material 
karet    masih 
digunakan  karena 
teksturnya   yang 
lunak dan juga tidak 
memantulkan 
cahaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
[Sumber: 
szfumeihua.en. 
made-in- 
china.com] 
 

 
Papan 

Multipleks + 
HPL Berwarna 
Merah Muda 
(Jejak Tangan 

Bagian Bawah) 

HPL digunakan 
karena bertekstur 
halus    dan    papan 
multipleks  keras 
(solid).    Perbedaan 
material pada  jejak 
tangan atas    dan 
bawah ini bertujuan 
pula  untuk 
pembelajaran  pada 
pengetahuan 
perbedaan berbagai 
tekstur beda, lunak 
dan keras, kasar dan 
halus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 

 
Wood Wool 
Berwarna 

Merah Muda 
(Jejak Tangan 
Bagian Atas) 

Wood    wool    yang 
bertekstur  kasar 
dan tidak  keras 
berbanding  terbalik 
dengan material hpl 
pada jejak tangan di 
bagian  bawah.  Hal 
ini   untuk 
pengetahuan   akan 
tekstur   kasar   dan 
juga tekstur lunak. 
Warna merah muda 
diaplikasikan  agar 
mencolok di sekitar 
kolom  berwarna 
kuning ini. 

 

III. HASIL 
PEMBAHASAN 

Sensory path ini diaplikasikan di dalam ruang kelas, 
bertujuan agar lebih sering dilihat serta dilewati oleh 
peserta didik. Dengan seringnya frekuensi mereka 
melihat sensory path ini, maka kemungkinan untuk 
mereka bermain sekaligus belajar di area sensory 
path ini lebih besar. Berikut konsep dari sensory 
path ini, yaitu: 

 
A. KONSEP MATERIAL DAN 
WARNA 

Berikut uraian penjelasan mengenai konsep 
penyelesaian material beserta warna yang 
diaplikasikan pada sensory path ini, yaitu 
sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Uraian Konsep Material Dan Warna 

[Sumber: Penulis] 
No. Material Deskripsi 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

[Sumber: 
Tokopedia.com] 

 

 
Rumput Sintetis 

(Alas) 

Rumput sintetis 
yang bertekstur 
dapat merangsang 
indera peraba serta 
kepekaan peserta 
didik terhadap 
tekstur   suatu benda. 
Selain itu, 
memberikan suasana
 seperti 
bermain    di    alam 
hijau  yang 
membawa   kesan 
rileks dan santai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 

 
[Sumber: 

Indiamart.com] 
 
 
 
 
 
 

Rubber Floor 
Berwarna Hijau 

Tua 
(Pola Jejak Kaki) 

Pada pola jejak kaki, 
diaplikasikan 
material berupa 
karet (rubber) yang 
bertujuan agar tidak 
mengakibatkan rasa 
sakit  dari  kerasnya 
material,  serta 
meminimalisir 
kemungkinan 
terplesetnya    para 
pengguna. 
Warna hijau tua 
digunakan   agar 
tidak terlalu 
mencolok  dari 
warna alas dasar, 
yaitu  rumput sintetis 
ini, agar pengguna 
tidak terkecoh 
dengan banyaknya 
warna. 
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No. Gerakan Deskripsi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
One Leg 
Standing 
(Berdiri pada 
Satu Kaki) 
[Sumber: 
gettyimages. 
com] 

 

 
[Sumber: Karya 
Penulis, 2019] 

Pada pola jejak kaki, 
ada terdapat hanya 
satu jejak   kaki, 
bukan sepasang. Hal 
ini   bertujuan   agar 
peserta didik dapat 
menguasai  gerakan 
berdiri   pada   satu 
kaki  untuk  melatih 
keseimbangan, 
kesabaran,  serta 
melatih otot mereka 
agar terbiasa. 
Gerakan    ini    juga 
diperlukan  dalam 
berkegiatan  sehari- 
hari,  seperti 
menghindari   jalan 
rusak,    jalan 
berlubang,  maupun 
jalan yang kotor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
[Sumber: 

cannypic.com 
Melompat] 

 
 

 
[Sumber: Kaya 
Penulis, 2019] 

Gerakan  melompat 
ini   seperti   meniru 
gerakan  katak. 
Meloncat  pada 
batasan   yang 
ditentukan,   seperti 
garis merah 
ataupun kuning. 
Gerakan ini melatih 
otot   mereka  serta 
ketangkasan 
mereka dalam 
bergerak. 
Gerakan ini 
mendukung 
aktivitas sehari-hari 
pula, seperti 
melewati selokan, 
atau pemisah jalan 
yang cukup lebar. 

 
 
 
 

3. 
 
 
 

 

 
Tree Pose 
[Sumber: 
ettyimages.com] 

Tree Pose ini 
terinspirasi dari 
gerakan yoga. 
Gerakan  yang 
simple dan tidak 
menyusakna 
peserta didik untuk 
menirunya. 
Bertujuan untuk 

 

 

B.  KONSEP POLA GERAKAN 
Berikut uraian mengenai konsep gerakan yang 
dituju akan terjadi di sensory path ini, yaitu 
sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Uraian Konsep Pola Gerak 

[Sumber: Penulis] 

 

  

 
Sumber: Karya 
Penulis, 2019 

membawa 
ketenangan dan 
menghasilkan 
kesabaran. 
Melatih  peserta 
didik menjaga 
keseimbangan dan 
memanipulatif 
suatu gerakan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.    g 

 
 
 
 
 
 
 

High Five 
(Mengangkat 

Kedua Tangan) 
[Sumber: 

ettyimages.com] 
 

 
[Sumber: Karya 
Penulis, 2019] 

Gerakan 
mengangkat tangan 
untuk meraba jejak 
tangan pada 
dinding/kolom. 
Gerakan   ini   untuk 
melatih 
ketangkasan serta 
ketepatan    mereka 
akan batasan suatu 
gerakan. Melatih 
gerakan atas bawah 
pada tangan. 
Gerakan    ini    juga 
dapat untuk melatih 
peserta didik untuk 
menjangkau tempat 
yang  rendah 
ataupun tinggi. 

 

 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 

[Sumber: 
kisspng.com 

Jongkok] 
 

 
[Sumber: Karya 
Penulis, 2019] 

Gerakan jongkok ini 
berdekatan  dengan 
gerakan   melompat 
untuk  meniru 
gerakan    katak. 
Gerakan   ini   dapat 
melatih    untuk 
merangkak, 
menghindari atap 
yang rendah, 
berlindung, dan lain 
sebagainya. 

 
 
PEMBAHAS
AN 
Area ini ditempatkan strategis dari pintu masuk, 
dimungkinkan terlihat serta terlewati oleh peserta 
didik, sehingga mereka tertarik untuk bermain di 
area ini. 
 

 
Gambar 4. Sensory path 

[Sumber: Karya Penulis, 2019] 
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Terinspirasi dari karya seorang guru di Bramlett 
Elementary School, yaitu Holly Barker Clay yang 
membuat sensory path di hallway sekolah. Para 
peserta didik antusias bermain pada area tersebut. 
Mereka menggerakan badan, meregangkan otot 
serta pikiran setelah pembelajaran teori yang kurang 
digemari ABK, meluapkan kebosanan mereka 
melalui sensory path ini. Untuk peserta didik  
dengan  tunadaksa,  menggerakkan  dan melatih 
gerakan otot melalui pembelajaran sensori ini sangat 
penting, agar mereka terbiasa menggerakkan badan 
mereka. 

 
Desain yang Holly buat banyak menggunakan 
gambar hewan dan alam untuk menciptakan 
suasana alam dan gambar yang mendukung 
tindakan peserta didik, seperti gambar katak untuk 
tindakan melompat. 

 
Selain menggerakkan badan, pada sensory path 
inipun peserta didik mendapat pembelajaran 
mengenai tekstur dari permukaan suatu benda, 
untuk merangsang indera perabaan mereka, 
khususnya untuk peserta didik dengan tunanetra 
yang sangat memanfaatkan indera perabaan mereka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Sensory path 
[Sumber: Karya Penulis, 2019] 

 
Pengalaman penting bagi pembelajaran peserta 
didik untuk memudahkan mengingat. Alas dibuat 
menyerupai tanah, lalu dinding samping 
menyerupai kondisi lingkungan alam. Hal ini 
bertujuan agar peserta didik juga mendalami apa 
yang mereka lakukan dan cepat memahaminya 
seperti sedang berjalan di jalan umum, bagaimana 
untuk menghindari jalan yang berbahaya, dan lain 
sebagainya, terutama dari segi visual yang mana 
diutamakan oleh peserta didik tunarungu, karena 
mereka memahami sesuatu lebih banyak dari segi 
visual. 

 
Sensory path ini berada pada posisi yang cukup 
startegis untuk terlihat dan menarik oleh peserta 
didik agar mereka mau mengikuti pola permainan 
pada area ini. 

 
Sensory path ini dapat digunakan kapan saja, saat 
jam pelajaran belum dimulai, saat jam istirahat, 
ataupun saat jam pelajaran berlangsung, di mana 

saat peserta didik merasa bosan. Untuk 
mengantisipasi tindakan yang mengganggu saat 
mereka bosan, sensory path ini lebih membuat 
mereka produktif walaupun sedang bermain di sana. 

 
Gambar 6. Hasil Desain Sensory path 

[Sumber: Karya Penulis, 2019] 
 
Gerakan yang sederhana dan tidak rumit, dilakukan 
secara berulang-ulang untuk membantu peserta 
didik memahami pola serta mencerma pembelajaran 
yang mereka dapatkan melalui pola- pola gerakan 
dan pembelajaran sensori ini. 
 
Untuk peserta didik dengan tunanetra, terdapat 
pembelajaran mengenai tektur dan melatih indera 
perabaan mereka. Untuk peserta didik dengan 
tunarungu, terdapat pembelajaran melalui visual dari 
bentuk, warna, serta material. Untuk peserta didik 
tunagrahita, semua aspek terdapat dalam 
pembelajaran sensori ini, yaitu perabaan, melatih 
otot, melalui visual, serta pembelajaran yang 
sederhana dan tidak rumit, seperti path yang 
berkelok-kelok dan ramai. Untuk peserta didik 
dengan tunadaksa, terdapat pembelajaran untuk 
melatih otot mereka yang kurang berfungsi 
sebagaimana mestinya. 
 
KESIMPUL
AN 
Selain pembelajaran teori, pembelajaran praktek 
pun tidak kalah penting, terutama untuk peserta 
didik pada sekolah luar biasa. Pembelajaran sensori 
ini bertujuan untuk memudahkan aktivitas mereka 
sehari-hari juga, seperti bagaimana cara untuk 
melompat di saat waktu yang dibutuhkan untuk 
melompat, bagaimana untuk rileks. 
 
Desain dari sensory path ini dirancang 
menyenangkan dengan memperhatikan keamanan 
dan kenyamanan bagi peserta didik. Dengan 
sensory path ini, diharapkan kemampuan sensori 
peserta didik bertambah dan makin terasah, serta 
membuat aktivitas bermain menjadi produktif 
dengan tetap mendapat ilmu dan pembelajaran. 
 
Seperti pada hallway Bramlett Elementary School, 
sensory path di dalam ruang kelas ini bertujuan 
untuk mengurangi rasa stress, frustasi, serta jenuh 
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dari peserta didik saat atau setelah kegiatan belajar 
di dalam kelas. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

• Referensi dari buku 
[1]   Atmaja, Jati Rinakri. 2018. Pendidikan 
dan 

Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus. 
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

 
[2]   Ching, Francis D. K. 1996. Ilustrasi 
Desain 

Interior. Jakarta: Erlangga 
 

[3] Haenudin.    2013.    Pendidikan    Anak 
Berkebutuhan Khusus Tunarungu. Jakarta 
Timur: PT. Luxima Metro Media 

 
[4]   Hidayat, Asep A. S & Ate Suwandi. 
2013. 

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 
Tunanetra. Jakarta Timur: PT. Luxima Metro 
Media 

 
[5]  Kemis & Ati Rosnawati. 2013. Pendidikan 

Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita. 
Jakarta Timur: PT. Luxima Metro Media 

 
[6]   Satori,  Djam’an  &  Aan  Komariah.  
2010. 

Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: 
Alfabeta 

 
• Referensi dari artikel jurnal 
[7]   Alimin, Zaenal. 2011. Model 

Pembelajaran Anak Tunagrahita 
(Intellectual Disability) Melalui Pendekatan 
Konseling. JASSI_Anakku » Volume 10: 
Nomor 2 Tahun 
2011 

 
[8] Komariah, Fitri. 2018. Program Terapi 

Sensori Integrasi bagi Anak Tunagrahita di 
Yayasan Miftahul Qulub. INKLUSI: 
Journal of Disability Studies Vol. V, No. 
1, Januari- Juni         2018,         h.         45-
72         DOI: 
10.14421/ijds.050103 

[9]   Trisna,   Ni   Made   Sri   Wahyuni.   2019. 
Pengaruh Isu Global Lingkungan  
Terhadap Karya Desain Interior. Jurnal
 Patra https://jurnal.std- 
bali.ac.id/index.php/patra 

 
• Referensi dari Websites 
[10] Friedman,   Lisa.   “Designing   A   

Sensory Break Path to Fit Your Space. 
Internet: 
http://jewishspecialneeds.blogspot.com/ 
2018/11/sensory-break-path-designing- 
right-path.htm”l. November 2018 [Juli 03 
2019] 

 
[11] Green, Chaning.    “Bramlett    Teacher's 

Sensory  Path Gaining International 
Attention”.   Internet 
https://www.djournal.com/oxford/braml 
ett-teacher-s-sensory-path-gaining- 
international-attention/article_adc0f1ed- 
fbfe-5c04-8a5e-6f6568441482.html. 09 
September 2018 [Juli 19 2019] 

 
[12] Liandra, Ridane Idunna. “Anak 

Berkebutuhan Khusus (Tunagrahita)”. 
Internet: 
http://rianande.blogspot.com/2013/11/a 
nak-berkebutuhan-khusus- 
tunagrahita_24.html. 24 November 2013 
[Juli 03 2019] 

 
[13]Drinks,  Tara.  “Watch  the  Video  of  the 

Sensory Path  the Internet Has  Fallen  in 
Love With”. Internet: 
https://www.understood.org/en/commu 
nity-events/blogs/in-the- 
news/2018/09/07/watch-the-video-of- 
the-sensory-path-the-internet-has-fallen- 
in-love-with. 07 September 2018 [Juli 19 
2019] 

http://jewishspecialneeds.blogspot.com/
http://www.djournal.com/oxford/braml
http://www.djournal.com/oxford/braml
http://rianande.blogspot.com/2013/11/a
http://www.understood.org/en/commu


103 

 

  

PERANCANGAN INTERIOR WWF LIVING PLANET CENTER JAKARTA 
DENGAN PENDEKATAN SUSTAINABLE DESIGN 

 
Kyky Kurnia Priandini1,Andreas Dwiputro Handoyo2, Vika Haristianti3, Tita Cardiah4 

Jurusan Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif (FIK), Universitas Telkom 
 

Abstrak 
Yayasan WWF Indonesia (World Wide Fund for Nature) merupakan salah satu organisasi konservasi 
independen terbesar di Indonesia yang telah memulai kegiatannya sejak tahun 1962. Kantor pusat 
WWF terletak di Jakarta Selatan, bertugas untuk menangani masalah-masalah seputar konservasi, 
restorasi lingkungan, hingga pengolahan data penelitian. Kantor Pusat WWF Indonesia ini merupakan 
kantor pusat yang aktivitasnya meliputi kegiatan kepengurusan organisasi, kegiatan administrasi, dan 
kegiatan kepengurusan mitra kerja dan kepemerintahan. WWF ini memiliki aktivitas khusus lainnya 
yang menjadi ciri khas kantor yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan komunitasnya hingga 
pemberian edukasi ke masyarakat berupa kampanye (seminar, talkshow, roadshow, dll). Di Negara 
besar seperti Inggris dan Australia telah mengembangkan pembangunan kantor dengan penunjang 
learning area untuk masyarakat yang bertujuan mendidik masyarakatnya tentang pengetahuan 
lingkungan. Perancangan Living Planet Center ini merupakan sebuah kawasan dimana Kantor Pusat 
WWF Indonesia, dengan fasilitas penunjang learning area atau pusat pembelajaran tentang 
lingkungan hidup dan konservasi alam berbentuk interactive exhibition, dan auditorium pertemuan. 
Perancangan ini diharapkan dapat membantu kegiatan perkantoran karyawan WWF Indonesia dan 
juga untuk membantu kegiatan komunikasi dan edukasi ke masyarakat baik dalam segi penyampaian 
informasi maupun pengaplikasian desain. 
Kata kunci : WWF, Kantor Pusat, Interactive Exhibition. 

 
Abstract 

 
 The World Wildlife Fund (WWF) is one of Indonesia's largest independent conservation groups that 
began in 1962. WWF headquarters is responsible for protecting research data, restoring the 
environment and processing research materials in Southern Jakarta. The WWF center in Indonesia 
covers activities including coordinating, administrative and regulatory activities of partners and 
government partners and government officials. These WWFs feature other special activities that are 
characteristic of offices that form cooperative relationships with communities, from campaigns (such 
as club meetings, talk shows, road shows, leisure, etc.). In large countries such as the United 
Kingdom and Australia, it has developed office construction by supporting learning areas for 
communities that aim to educate their people about environmental knowledge. This design is 
about WWF Living Planet Center which is an area where WWF Indonesia Head Office, with learning 
area support facilities or learning centers about the environment and interactive exhibition about 
nature conservation, and meeting auditoriums. This design is expected to help WWF Indonesia 
employees' office activities and to help communication and education activities to the community both 
in terms of information delivery and design applications. 
Keywords:WWF, Head Office, Interactive Exhibition. 
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I. PENDAHULUAN 

Yayasan WWF Indonesia (World 
Wide Fund for Nature) merupakan salah 
satu organisasi konservasi independent 
terbesar di Indonesia yang telah memulai 
kegiatannya sejak tahun 1962. Pada tahun 
1998, WWF Indonesia resmi menjadi 
lembaga nasional berbadan hukum 
Yayasan. Saat ini, WWF Indonesia bekerja 
di 28 kantor wilayah di 17 propinsi di 
Indonesia, menjalin kerjasama dan 
bermitra dengan masyarakat, LSM, media, 
dunia usaha, universitas, serta pemerintah 
baik di daerah maupun pusat. Kantor pusat 
WWF terletak di Jakarta Selatan, bertugas 
untuk menangani masalah-masalah seputar 
konservasi, restorasi lingkungan, hingga 
pengolahan data penelitian. Kantor Pusat 
WWF Indonesia ini merupakan kantor 
pusat yang aktivitasnya meliputi kegiatan 
kepengurusan organisasi, kegiatan 
administrasi, dan kegiatan kepengurusan 
mitra kerja dan kepemerintahan. Kantor 
Pusat WWF ini memiliki aktivitas khusus 
lainnya yang menjadi ciri khas kantor 
yaitu menjalin hubungan kerjasama 
dengan komunitasnya hingga pemberian 
edukasi ke masyarakat berupa kampanye 
(seminar, talkshow, roadshow, dll). 

Penurunan kualitas lingkungan hidup 
di Indonesia dipengaruhi oleh faktor 
pendidikan dan kualitas sumber daya 
manusia dilihat dari data statistik indeks 
kualitas lingkungan hidup (2017) yang 
menyebutkan bahwa kualitas lingkungan 
hidup di Indonesia terutama di ibukota 
Jakarta semakin menurun.. Di negara-
negara besar seperti Inggris dan Austalia, 
telah membangun kantor dengan area 
education center untuk kepentingan 
masyarakat lokal dan wisatawan yang 
berkunjung. Di Inggris, pembangunan 
kantor dengan penunjang learning area ini 
bertujuan agar pengunjung dapat 
mengetahui bagaimana pentingnya hidup 
selaras dengan alam dan membangun 
pemahaman tentang permasalahan 
lingkungan. Sedangkan di Australia, 
pembangunan ini bertujuan mendidik 

pengunjung tentang pentingnya habitat 
alam di Australia dan Antartika serta 
pemahaman tentang ecological footprint 
yang berdampak buruk bagi lingkungan. 
Jadi, di negara-negara besar seperti Inggris 
dan Australia telah menyadari pentingnya 
pendidikan lingkungan hidup untuk 
masyarakat sehingga Indonesia sebagai 
Negara dengan jumlah penduduk terbesar 
keempat yaitu 270 juta jiwa (data statistik 
Indonesia, 2018)  patut untuk menerapkan 
berdirinya wwf center ini dapat membantu 
kegiatan pengorganisasian ketatausahaan 
dan komunikasi pada kantor sendiri 
dengan bantuan tempat edukasi untuk 
komunikasi dan pembelajaran ke 
masyarakat. 

Perancangan WWF Living Planet 
Center yang merupakan sebuah kawasan 
dimana terdapat Kantor Pusat WWF 
Indonesia, dengan fasilitas penunjang 
learning area atau pusat pembelajaran 
tentang lingkungan hidup dan konservasi 
alam berbentuk interactive exhibition, dan 
auditorium pertemuan. Perancangan WWF 
Living Planet Center ini memerlukan 
penerapan interior dengan pendekatan 
sustainable design mengingat image 
perusahan sebagai lembaga yang peduli 
akan lingkungan dan peraturan perusahaan 
yang mengatur tentang aktivitas dan 
manajemen kantor pengorganisasian 
berkelanjutan (sustainable organisations). 

 
II. KASUS STUDI DAN METODE 

PENELITIAN 

Dalam perancanan WWF Living 
Planet Center Jakarta memerlukan 
pengaplikasian interior dengan bidang 
studi khusus Desain Berkelanjutan 
(Sustainable Design). PrinsipSustainable 
design atau green building adalah upaya 
agar bangunan dapat mengurangi 
konsumsienergi (memaksimalkan    energi    
alam) dan memiliki dampaknegatif    yang    
minimal    pada lingkungan (Annisa 
Fikriyah & Ary Deddy, Konsep Green 
Building pada Bangunan). 
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Penerapan sustainable ini akan 
berpengaruh pada pemakaian tema dan 
konsep alamiah dan natural, dengan 
pemakaian teknologi tinggi sehingga dapat 
terus bertahan dalam jangka panjang dan 
tidak merusak lingkung sekitas yang ada. 
Prinsip Eco Friendly merupakan 
pendekatan yang sejalan dengan hasil yang 
akan diharapkan. Pendekatan ini akan 
diselaraskan dengan data literatur dan 
permasalahan yang telah dirumuskan 
sehingga dapat menghasilkan desain yang 
memenuhi persyaratan dan tujuan yang 
diinginkan. 

Metode pengumpulan data yang 
dilakukan pada perancangan interior WWF 
Living Planet Centre Jakarta terdapat 
tahapan metode perancangan antara lain: 
a. Sekunder 

Pengumpulan data literatur yang 
dipakai sebagai landasan untuk 
merancang yaitu didapatkan dari Buku 
dan Jurnal, Data Statistik, Data Studi 
Komparasi, dan Data Jurnal dan 
Standar Perusahaan. 

1. Buku dan Jurnal 
Buku dan jurnal yang digunakan 
untuk menjadi sumber atau landasan 
untuk merancang proyek ini antara 
lain: 
• Neufert Architect Data (NAD) dan 

Time Sever Standart (TSS) 
• GBCI Greenship Interior Space 

Rating Tools 
• Sustainable Tropical Building 

Design, Sumber: Cairns Regional 
Council 

• Lighting for Gallery and 
Exhibition, Sumber: 
Fördergemeinschaft Gutes Licht 

• Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 
Tentang Pedoman Teknis Fasilitas 
Dan Aksesibilitas Pada Bangunan 
Gedung Dan Lingkungan 

2. Data statistik 
Data statistik yang digunakan untuk 
menjadi landasan informasi dalam 
studi perancangan ini antara lain: 

• Data Statistik Kualitas Lingkungan 
Hidup Indonesia 2016, Sumber: 
Kementrian Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia 

• Status Lingkungan Hidup 
Indonesia, Sumber: Kementrian 
Lingkungan Hidup Republik 
Indonesia 

• Data Statistik Jumah Penduduk 
Indonesia, Sumber: Badan Pusat 
Statistik Indonesia 

• Data Statistik Luas Hutan dan laju 
deforestasi, Sumber: Kementrian 
Kehutanan  

3. Data Studi Komparasi 
Sumber data studi komparasi yang 
didapatkan untuk menjadi 
perbandingan dan analisa perancangan 
antara lain: 
• Antarctic Journey Nobbies Ocean 

Discovery Access Key 
• AFCD Woodside Biodiversity 

Education Center 
• Woodside Biodiversity Education 

Center Outing Report 
• WWF UK Strategy 2013-2018 
• Dimension Data, Living Planet 

Center Case Study 
• Hopkin Architect, WWF Living 

Planet Center Case Study 
• UK GBC, Living Planet Center 

Case 
• Living Planet Center BREEAM 

Case Study 
4. Data Jurnal dan Standar WWF 

Data jurnal dan standar WWF yang 
akan dipakai untuk menjadi panduan 
mendesain antara lain: 
• WWF Green Office, 

Environmental Management 
System for Sustainable 
Organisations 

• WWF Green Office, For 
Sustainable organisations 

• WWF Indonesia Annual Report 
2018 

• WWF Indonesia Strategic Plan 
2014-2018 

• Living Planet Report 2018 
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• WWF One Planet Lifestyle 

b. Primer 
1. Observasi (non-partisipan)  

Observasi yang dilakukan 
dalam yaitu survey lapangan yang 
dilakukan ke Kantor Pusat WWF 
Indonesia yang berada di Gedung 
Graha Simatupang lantai 7-11 di 
Jakarta Selatan. Disini penulis 
datang sebagai non-partisipan yaitu 
sebagai pengamat. Penulis 
mengamati bagaimana keadaan di 
Kantor Pusat baik dalam segi 
aktivitas maupun mengamati 
keadaan interior kantor. 

2. Wawancara 
Wawancara juga dilakukan 

mengikuti dengan observasi yang 
dilakukan di Kantor WWF Pusat di 
Jakarta Selatan. Wawancara ini 
dilakukan untuk mencari bagaimana 
peraturan perusahaan, kegiatan yang 
dilakukan perusahaan, data jumlah 
karyawan dan pembagian 
departemen, keadaan kantor yang 
dirasakan oleh karyawan, dll. 
Wawancara ini dilakukan dengan 
Bapak Ari Wijanarko selaku Senior 
Officer di WWF Indonesia. 

c. Analisa Data 
Analisa data dilakukan setelah 

membandingkan studi komparasi 
yang ada dan menyimpulkan serta 
membandingkannya dengan 
fenomena yang terjadi di studi 
masalah yang akan diangkat. Untuk 
perancangan ini akan menggunakan 
metode perancangan proyek yang 
dirancang berdasarkan fenomena 
yang ada. 

1. Hasil dan Temuan 

3.1. Tema Umum 
Pada perancangan WWF Living 

Planet Center ini, tema yang digunakan 
yaitu Harmony with Nature yang 
merupakan sebuah tema yang dapat selaras 
dengan fasilitas yang ada di area WWF 

Living Planet Center ini sesuai dengan 
citra dan tujuan dari WWF sendiri. 

Untuk menginterpretasikan tema 
Harmony with Nature ke dalam desain 
interior WWF Living Planet Center, maka 
tema ini akan diaplikasikan ke semua 
aspek perancangan meliputi aspek 
pengguna, aspek lingkungan, aspek estetis, 
dan aspek teknis sehingga terdapat 
kesatuan tema dalam interior WWF 
Indonesia. 

3.2. Konsep Bentuk 
Konsep bentuk yang diterapkan pada 

perancangan ini adalah bentuk bentuk 
geometris dan bentuk-bentuk organis. 
Bentuk geometris yaitu bentuk yang 
bentuk yang memiliki kontur yang tegas, 
teratur dan dapat diukur dari berbagai arah 
yang biasanya bersifat artificial atau hasil 
kreasi manusia.Sedangkan bentuk organis 
yaitu bentuk yang tidak kompleks, tidak 
teratur dan biasanya dapat ditemukan di 
alam. Bentuk ini tidak dibatasi dengan 
sudut, kurva atau pola garis dengan 
dimensi yang yang teratur. Bentuk 
geometris digunakan karena 
mencerminkan sifat kokoh, kuat, tegas dan 
simple. Sedangkan bentuk dinamis 
digunakan untuk memberi kesan halus dan 
fleksibel pada perancangan 

3.3. Konsep Material 
Konsep material yang akan digunakan 

yaitu material-material yang ramah 
lingkungan dan gampang untuk didaur 
ulang kembali ketika sudah tidak terpakai. 
Material utama yang akan digunakan yaitu 
kayu, aluminium, kaca, dll.  
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3.4. Konsep Warna 
Konsep warna yang digunakan adalah 

warna warna natural (earth tone) untuk 
menciptakan suasana yang segar, nyaman 
dan terkesan maskulin. Warna warna yang 
dipakai antara lain warna coklat, abu-abu, 
hijau, putih dan biru. Selain itu terdapat 
warna cerah seperi merah dan kuning 
untuk membeikan focal point dan kontras 
dalam perancangan agar tidak terkesan 
monoton 

3.5. Pencahayaan 
Konsep Pencahayaan yang dipakai 

terbagi menjadi dua, antara lain 
pencahayaan alami yang masuk dari 
bukaan-bukaan jendela dan pencahayaan 
buatan memakai lampu downlight, TL 
Flourescent, dll. Warna cahaya lampu 
yang digunakan yaitu cool light karena 
dapat membantu karyawan lebih fokus 
terhadap kegiatan.  

3.6. Penghawaan 
Konsep Penghawaan pada 

perancangan kantor ini menggunakan AC 
central dan exhaust yang diletakkan pada 
beberapa titik. 

 

2. Diskusi/Pembahasan 

Dalam perancangan interior WWF 
Living Planet Center Jakarta dengan tema 
“Harmony with Nature”, Daerah ini 
meliputi area kantora dan area exhibition. 
Pada bab pembahasan ini akan membahas 
tentang area denah khusus yang dipilih 
yaitu terdapat pada bagian area pameran 
yang terletak pada lantai utama bangunan 
B dengan jumlah luasan 1923 m2. Area ini 
mencakup area lobby, café, souvenir shop, 
dan area exhibition meliputi Introduction 
Area, Indonesia’s Flora Biodiversity Area, 
Indonesia’s Fauna Biodiversity Area, 
Coral Triangle Area, Sea Species and 
Underwater Life Area, Indonesia Present 
Activities and Development (Global 
Warming), Environmental Issue Area, 
Protection Solutions, Video Audiencing 

Area, Future Disaster Area, Reflection 
Area, Indonesia Future Area. 

Dan untuk mengatasi permasalahan 
dua bangunan yang terpisah. Dua 
bangunan dipisahkan areanya sesua 
dengan kebutuhuan utamanya. Bangunan 
A digunakan untuk kegiatan perkantoran 
kantor pusat, sedangkan bangunan B 
dipergunakan untuk area kampanye yang 
diperuntukkan untuk masyarakat. 

4.1. Konsep Tata Ruang 
 

 
Gambar 4.1 Layout Presentasi Khusus 

Gedung Exhibition Center Lantai Dasar 

Dalam perancangan WWF Living 
Planet Center ini, area lobby utama 
ditempatkan di tengah bangunan yang 
menghubungkan 2 main entrance. Pada 
lobby utama, pembelian tiket dilakukan di 
meja resepsionis yang terletak didekat 
pintu masuk area exhibition. Area pusat 
informasi juga dilakukan di area 
resepsionis dan dibantu dengan bantuan 
alat informasi digital berupa smart display 
didekat area tunggu. Penempatan meja 
resepsionis didekat pintu masuk exhibition 
yaitu untuk memudahkan flow activity 
pengguna. Di tengah lobby terdapat area 
tunggu untuk pengunjung menunggu dan 
beristirahat sejenak. Setelah pembelian 
tiket, pengguna diarahkan ke area 
exhibition. 
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Gambar 4.2 Perspektif Area Lobby 

Storyline area exhibition dimulai dari 
introduction area. Area introduction area 
meliputi pengenalan tentang sejarah 
perjalanan WWF Indonesia hingga 
perkembangan penyelamatan alam yang 
sudah dilakukan hingga saat ini oleh WWF 
Indonesia.  

Selanjutnya pengunjung diarahkan ke 
area Indonesia’s Flora Biodiversity Area 
dan Indonesia’s Fauna Biodiversity Area. 
Area ini berbentuk diorama flora dan 
fauna langka di Indonesia sehingga 
pengunjung dapat merasakan suasana 
serupa dihabitat asli pada area ini. 

 
Gambar 4.3 Perspektif Area Exhibition 

Indonesia’s Flora Biodiversity Area dan 
Indonesia’s Fauna Biodiversity Area 

Selanjutnya pengunjung diarahkan ke 
area pengetahuan laut yaitu Coral Triangle 
Area dan Sea Species and Underwater Life 
Area. Area Coral Triangle memberikan 
pengtahuan tentang Coral Triangle yang 
sebagian besar terdapat di Indonesia. Area 
Coral Triangle memberikan suasana khas 
coral laut Indonesia. Sedangkan pada area 
Sea Species and Underwater Life Area 
memberikan gambaran suasana laut 
Indonesia dengan fauna bawah laut langka 
yang hanya terdapat di Indonesia. 

Dilanjutkan ke area pengetahuan 
ecological footprint yaitu Indonesia 

Present Activities and Development 
(Global Warming), pada area ini 
memberikan informasi tentang 
perkembangan kegiatan manusia yang 
merusak lingkungan pada masa sekarang. 
Dilanjutkan pada Environmental Issue 
Area membahas tentang apa saja 
kerusakan yang sekarang telah terjadi di 
Indonesia oleh faktor alam dan faktor 
perbuatan manusia. Lalu dilanjutkan ke 
area Protection Solutions, dimana 
pengguna mendapatkan informasi tentang 
solusi apa saja yang harus dilakukan 
manusia untuk mencegah kerusakan yang 
terjadi. 

Lalu dilanjutkan ke Video Audiencing 
Area dan Future Disaster Area dan diakhiri 
dengan area renungan dan are masa depan 
yaitu Reflection Area, Indonesia Future 
Area. Reflection Area yaitu area dimana 
pengunjung dapat merenungkan segala 
informasi yang telah diterima dan 
memberikan harapan untuk manusia dan 
kehidupan alam Indonesia kedepannya. 
Future Area adalah area terakhir yang akan 
dilewati oleh pengunjung sebagai akhir 
dari storyline pameran. Pada area ini 
pengunjung akan diberikan gambaran 
bagaimana keadaan dimasa depan ketika 
alam, teknologi dan manusia dapat hidup 
dengan selaras. Pensuasanaan pada area ini 
menggunakan suasana futuristik dengan 
bantuan aksen lighting teknologi pada 
pendisplayan. 

4.2. Persyaratan Teknis 
Ruangan 

4.2.1. Sistem Penghawaan 
Pada area denah khusus, sistem 

penghawaan  yang digunakan yaitu 
penghawaan buatan berupa AC Split 
Casette 4pk. Selain itu, area pameran 
menggunakan pengontrol CO2 untuk 
mengontrol banyaknya CO2 yang ada 
dalam ruang agar tidak membahayakan 
pengunjung atau pengguna. Alat 
pengontrol CO2 dapat dikontrol atau 
dimonitoring setiap hari dari satu area 
yang ruang control. Alat control CO2 ini 



109 

 

dibutuhkan untuk mengantisipasi 
kepadatan pengunjung yang dapat 
menyebabkan meningkatnya temperatur 

dan berkurangnya tingkat kelembaban area 
pamer. Penggunaan air humidifier juga 
digunakan pada beberapa ruang untuk  

mengatur kelembaban ruang. 

4.2.2. Sistem Pencahayaan 
4.2.3.  Sistem pencahayaan 

yang digunakan yaitu 
menggunakan pencahayaan 
buatan secara menyeluruh untuk 
memaksimalkan pensuasanaan 
dalam ruang dan untuk 
memaksimalkan pengalaman 
ruang yang didapatkan pada 
ruang. Pencahayaan yang 
dikeluarkan mayoritas 
dihasilkan oleh aksen-aksen 
cahaya yang terdapat disekitar 
alat pamer untuk 
memaksimalkan gambar yan 
suasana yang dihasilkan dari 
proyektor. Pada area pameran 
tetap menggunakan 
pencahayaan buatan berupa 
downlight, spotlight serta 
hidden lamp dari LED strip. 

Area Treatment 
Lantai 

Studi Image 

Introductio
n Area 

Menggunakan 
projecting video 
dengan 
background 
habitat hutan yang 
berjalan ke area 
flora biodiversity 
yang diarahkan 
pada lantai epoxy 
putih. 

 

Indonesia’s 
Flora 
Biodiversit
y Area 

Pada area diorama 
flora dan fauna 
menggunakan 
treatment lantai 
yang menyerupai 
tanah tempat 
habitat flora dan 
fauna di hutan 
seperti tanah dan 
rumput liar.  

 

Indonesia’s 
Fauna 
Biodiversit
y Area 

Coral 
Triangle 
Area 

Area lantai area 
coral triangle 
menggunakan 
replika coral 
dengan lapisan 
tempered glass.  

Sea 
Species 
and 
Underwate
r Life Area 

Menggunakan 
epoxy putih untuk 
memaksimalkan 
hasil dari video 
projecting yang 
dipantulkan. 

 

Indonesia 
Present 
Activities 
and 
Developme
nt (Global 
Warming) 

Menggunakan 
epoxy dengan 
corak marmer. 

 

Environme
ntal Issue 
Area 

Menggunakan 
epoxy dengan 
campuran material 
daur ulang. 

 

Protection 
Solutions 

Menggunakan 
epoxy putih 

 

Video 
Audiencin
g Area 

Menggunakan 
epoxy putih untuk 
memaksimalkan 
hasil dari video 
projecting yang 
dipantulkan. 

Future 
Disaster 
Area 

Menggunakan 
replika tanah yang 
rusak untuk 
menggambarkan 
suasana kerusakan 
yang terjadi  

Reflection 
Area 

Menggunakan 
epoxy putih 

 

Future 
Area 

Menggunakan 
epoxy putih 
dengan corak led 
lighting pada 
lantai 
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4.2.1.  Sistem Keamanan 

 

4.2.2.  Dalam upaya pengamanan 
alat di area pameran, hal yang 
diterapkan meliputi sistem 
keamanan manual seperti security 
dan yang diaplikasikan kedalam 
perancangan yaitu sistem 
keamanan elektronik dan sistem 
keamanan pada display 

 
 

4.2.3. Penyelesain Elemen 
Interior 

a. Penyelesaian Lantai 
Pada area pameran tetap yaitu 

Introduction Area, Indonesia’s Flora 
Biodiversity Area, Indonesia’s Fauna 
Biodiversity Area, Coral Triangle Area, 
Sea Species and Underwater Life Area, 
Indonesia Present Activities and 
Development (Global Warming), 

Environmental Issue Area, Protection 
Solutions, Video Audiencing Area, Future 
Disaster Area, Reflection Area, Indonesia 
Future Area menggunakan tretment lantai 
yang berbeda-beda. 

 

b. Penyelesaian Dinding 
Penyelesaian dinding pada area 

exhibition terbagi menjadi 2, yaitu 
penyelesaian finishing dinding 
menggunakan material replika menyerupai 
asli seperti tekstur pohon pada dinding dan 
kolom dan penggunaan finishing seperti 
cat. Pada ruang juga menggunakan 
pengaplikasian screen panel untuk display. 
Beberapa area menggunakan teknologi 
video mapping sehingga membutuhkan 
area dinding berwarna putih untuk 
memberikan kesan ruang yang baik 
terhadap pengguna.Sistem dinding 
lengkung menggunakan sistem “curving 
profiles”, acoustical wall tile dan Flexi 
Panel Curved Wall 

 

 
Gambar 4.4. Curving Profiles  

 

Aspek 
Keama
nan 

Nama Jenis Fungsi Aplikasi 

Bangun
an dan 
Koleksi 

Security Keam
anan 
Manu
al 

Menjaga 
keamanan dan 
ketertiban 
museum 

Mobile 

 CCTV Keam
anan 
otom
atis 

Mengamati satu 
area untuk 
menghindari 
pencurian dan 
perusakan 

Penempata
n di Area 
Pameran 

Bangun
an 

Smoke 
Detector 

Keam
anan 
Otom
atis 

Mendeteksi 
adanya asap dan 
potensi tanda-
tanda kebakaran 

Penempata
n di Area 
Pameran 

 Fire 
Extinguish
er 

Keam
anan 
Manu
al 

Untuk 
meredamkan api  

Penempata
n di area 
Pameran 

 Sprinkles Keam
anan 
Otom
atis 

Mengeluarkan 
air untuk 
meredamkan api 
yang telah 
dideteksi dari 
smoke detector 

Penempata
n di area 
Pameran 

Objek 
Koleksi 

Vitrin Keam
anan 
Manu
al 

Menghindari 
pencurian dan 
perusakan 

Penempata
n di Area 
Pameran 
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Gambar 4.5. Acoustical Wall Tile & Flexi 
Panel Curved Wall 

 

c. Penyelesaian Ceiling 
Dalam penyelesaian plafon 

menggunakan material gypsum board 
dengan bantuan rangka besi hollow dan 
curving profiles system dan finishing cat 
berwarna putih dan hitam. Pada area area 
seperti Indonesia’s Flora Biodiversity 
Area, Indonesia’s Fauna Biodiversity 
Area, dan Video Audiencing Area 
menggunakan ceiling dengan warna hitam 
agar pengunjungnya dapat terfokus pada 
pensuasanaan ruang. Pada ruang yang 
dengan elemen dekoratif pada ceilingnya 
menggunakan material polypropilen 
dengan hidden lamp mengikuti pola 
ceiling yang tidak beraturan untuk 
memberikan kesan futuristik pada ruang. 

 

 
Gambar 4.6. Curving Profiles 

 

Kesimpulan 

Pengetahuan lingkungan hidup 
merupakan salah satu edukasi penting 
untuk masyarakat karena memiliki 
pengaruh langsung terhadap 
berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. 
Indonesia sebagai salah satu negara 
dengan ekosistem alam terbesar di 
Indonesia perlu meningkatkan kesadaran 
akan pengetahuan lingkungan kepada 
masyarakatnya, sehingga dibutuhkan 
tempat pembelajaran yang dapat 

mengedukasi masyarakat tentang 
pendidikan lingkungan hidup. 

WWF Living Planet Center 
merupakan kantor pusat WWF Indonesia 
dengan pusat pengembangan dan 
pembelajaran bagi komunitas atau 
kelompok dampingan wwf dan pusat 
pembelajaran tentang lingkungan hidup 
dan konservasi alam berbentuk interactive 
exhibition untuk masyarakat. 
Pengorganisasaian ruang yang 
direncanakan sesuai dengan flow activity 
pengguna diharapkan dapat membantu 
menghasilkan interior yang lebih nyaman 
dan sesuai dengan kebutuhan sesuai 
aktivitas. Konsep yang digunakan adalah 
nature dan technology dengan penerapan 
desain yang dapat menciptakan suasana 
high technology namun dengan 
pengalaman ruang yang menyerupai 
aslinya (real life experience). 
Pensuasanaan ruang juga sangat 
berpengaruh pada pengalaman ruang 
penggunanya sehingga dibutuhkan 
pensuasanaan yang memberikan pengaruh 
ruang langsung kepada penggunanya 
dengan yang menarik dan informatif 
sehingga dapat memberikan kesan 
tersendiri bagi pengunjungnya. 
Diharapkan fasilitas yang ada di WWF 
Living Planet Center dapat mencapai 
tujuan tersebut dengan memberikan area 
kantor yang nyaman untuk digunakan dan 
area edukasi yang dapat memberikan 
pengetahuan tentang lingkungan dan alam. 
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