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EDITORIAL 

 

Sebuah ruang yang baik adalah yang dapat menampung dan mewadahi segala aktivitas di 
dalamnya. Dengan adanya aktivitas yang terjadi di dalamnya, maka sebuah space dapat 
dikatakan sudah menjadi place (tempat yang memiliki ruh/spirit kehidupan).Sebuah ruang tidak 
harus diciptakan oleh lantai, dinding, dan atap yang berwujud secara fisik, namun juga dapat 
tercipta oleh salah satu dari ketiga hal tersebut baik yang berwujud benda fisik maupun hanya 
merupakan garis imajiner yang membentuk persepsi ruang. Kita tidak dapat memandang 
arsitektur secara sempit, yang menyatakan bahwa arsitektur biasanya hanya berkutat pada 
bangunan. Arsitektur adalah menciptakan bentuk, tempat, dan ruang. Apabila persepsi yang 
salah tersebut yang menjadi pemahaman kita, maka secara spontan, kita pasti akan berpendapat 
bahwa gambar di samping bukanlah karya arsitektural.Tetapi, pada dasarnya, perancangan 
arsitektur adalah perancangan ruang. Sebuah pohon di tanah lapang bisa jadi tidak bernilai 
menjadi sebuah ruang. Namun, apabila kita menilik lebih dalam, pohon tersebut juga 
menciptakan ruang di lapangan itu. Bayang-bayang pohon yang terjatuh di tanah menghasilkan 
garis imajiner yang seakan menjadi batas sebuah ruang. Sehingga kita tidak akan heran jika ada 
orang-orang yang merasa nyaman berteduh di bawah pohon rindang, karena memang secara 
tidak sadar dirinya telah mempersepsi tempat tersebut sebagai suatu ruang yang nyaman. 

Kelima penulis mengungkapkan bahwa harmoni dan proporsi struktur sebagai elemen estetika 
pada bangunan tinggi itu bagian dari seni dalam arsitektur.Selain itu juga penerapan langgam dalam 
sebuah desain arsitektur memberikan sebuah cirri khas pada bangunan tersebut apakah fasad, bentuk 
bangunan atau system dalam bangunan itu sendiri.Sebab penataan dalam sebuah desain arsitektur khusus 
pada massa bangunan banyak factor yang bias mempengaruhi massa itu seperi iklim,kecepatan angin, 
hujan dll.Sehingga bangunan tersebut harus benar-benar mempertimbangkan antara interaksi lingkungan 
buatan manusia (artificial environment).Maka akan tercipta sebuah massa bangunan yang kontekstual 
dengan lingkungan sekitar. 

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 Perpustakaan Multimedia di Kota Bandung Karya Dedi Rubihartanto 
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HARMONI DAN PROPORSI STRUKTUR SEBAGAI ELEMEN ESTETIKA 

PADA BANGUNAN TINGGI 

Tita Cardiah1, Deny Herjanto2 
1Desain Interior Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom, 2Arsitek Profesional 

1titacardiah@ymail.com, 2dejant_arch@yahoo.com 

Abstrak 

Karakter dan image bangunan khususnya bangunan tinggi di tentukan oleh expresi dan pasade 
/ wajah massa bangunan, secara visual dapat dibentuk melalui elemen-elemen estetika pada 
bangunan. Elemen estetika pada bangunan tinggi bisa dimunculkan melalui system struktur 
yang dipakai. Struktur merupakan hal penting pada sebuah bangunan termasuk system struktur 
pada bangunan tinggi, fungsi struktur tidak hanya memperhatikan keamanan, kekuatan, 
stabilitas dan kenyamanan namun juga harus memiliki nilai estetika. Nilai estetika bisa 
dihadirkan melalui harmonisasi dan proposional struktur bangunan, seperti system struktur, 
penggunaan material, bentuk struktur dan desain bangunan. 

Proporsi dan harmonisasi pada bangunan tinggi, merupkan salah satu unsur penting sebagai 
pembentuk keindahan/estetika. Harmoni dan proporsi struktur sebagai Elemen astetika bisa 
diaplikasikan pada bangunan tinggi seperti city hotel.  

Kata Kunci: Elemen Estetika, Harmoni dan Proporsi Struktur, Bangunan Tinggi 

I. PENDAHULUAN 

Pesona Kota Bandung sebagai salah satu 
tujuan wisata, tidak terlepas dari faktor 
lingkungan dan tata ruang kota khususnya 
desain arsitektural pada bangunan-
bangunan tinggi seperti hotel. Pertumbuhan 
dan pembangunan hotel di kota Bandung 
sangat cepat dan beragam, baik secara 
skala, kualitas maupun konsep desain. 
Desain hotel di kota Bandung tidak lepas 
dari berbagai pendekatan konsep seperti 
metafora, analogi, pragmatic, 
esensi/hakekat dan utopia, sehingga secara 
visual hotel-hotel di Bandung memiliki 
nilai-nilai estetika dan keindahan yang 
sangat beragam. Nilai-nilai  estetika yang 
beragam sebagai wujud  kolaborasi konsep 
bentuk bangunan, material dan system 
struktur yang digunakan. Kolaborasi antara 
harmonisasi dan proposional struktur 
bangunan merupakan elemen penting dalam 
perencanaan dan perancangan sebuah 
bangunan tinggi, sehingga konsep desain 
memiliki nilai-nilai keindahan dan estetika 
yang holistis. Dalam bangunan tinggi, 
struktur salah satu elemen yang secara 

konseptual harus memperhatikan 
keamanan, kekuatan, stabilitas, 
kenyamanan dan tentunya harus memiliki 
nilai estetika. 

Seiring dengan peningkatan kebutuhan 
fasilitas public khususnya akomodasi 
seperti hotel bagi wisatawan umum maupun 
khusus, fungsi hotel mengalami 
perkembangan bahkan pergeseran. 
Perkembangan dan pergesran fungsi hotel 
di Bandung tidak lepas dari banyaknya 
alternative pilihan hotel bagi konsumen, 
sehingga hotel harus mampu bersaing tidak 
hanya dari persaingan harga dan fasilitas 
namun juga dari suasana dan lingkungan 
arsitektural. Lingkungan arsitektural yang 
memiliki nilai-nilai estetis bisa diwujudkan 
melalui harmonisasi dan proporsional 
struktur. 

Dengan demikian, fungsi struktur telah 
berkembang menjadi sebuah elemen 
estetika baik secara eksterior maupun 
interior melalui konsep harmonisasi dan 
proporsional struktur. Struktur  sebegai 
elemen estetika dapat menjadi bagian dari 
keseluruhan konsep desain bangunan 
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tersebut.  Dengan konsep harmoni dan 
proporsi struktur maka estetika yang 
dihasilkan dapat dilihat sebagai desain yang 
mengandung filosofi dan makna, baik 
sebagai obyek bangunan maupun secara 
tata ruang.  

Penelitian  ini akan membahas bagaimana 
struktur sebagai pemikul beban suatu 
bangunan berkembang menjadi elemen 
estetika melalui harmoni dan proporsi 
struktur,  sehingga diharapkan secara visual 
dan tata ruang menjadi iko, image maupun 
identitas sebuah fungsi bangunan seperti 
hotel yang dapat memberikan nilai lebih. 

Studi kasus yang digunakan adalah Desain 
City Hotel di Jl. Dr. Djunjunan (Jl. Pasteur) 
– Kel. Sukabungah Kec.  Sukajadi. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metoda 
penelitian simulasi kualitatif, yaitu 
penelitian yang bertujuan mencari 
gambaran melalui perencanaan dan 
perancangan bangunan tinggi dengan fungsi 
city hotel untuk melihat fungsi struktur 
sebagai elemen estetika pada bangunan 
tinggi, melakukan studi literature, observasi 
dan dokumentasi.  Objek Perencanaan dan 
perancangan city hotel yang berkaitan 
dengan harmoni dan proporsi struktur 
dengan studi kasus City Hotel di Jl. Dr. 
Djunjunan (Jl. Pasteur) – Kel. Sukabungah 
Kec.  Sukajadi. 

Dari hasil perencanaan dan perancangan ini 
diharapkan akan menghasilkan sebuah 
desain dengan konsep harmoni dan proporsi 
struktur sebagai elemen estetika dapat 
diimplementasikan pada bangunan tinggi 
seperti city hotel.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bangunan bertingkat tinggi memiliki sistem 
struktur bawah dan struktur atas, didesain 
dan dikonstruksikan untuk dapat menopang 
dan menyalurkan beban baik beban 
lateral/horizontal mapun beban gaya 
gravitasi sehingga mampu mewujudkan 
konsep arsitektural khususnya pada 
bangunan city hotel.  

  Untuk mengimplementasikan konsep 
arsitektural pada  bangunan city hotel yang 
memiliki kesan/image yang berwibawa, 
monumental, modern atau kontekstual 
maupun dekontruksi dapat dibentuk oleh 
elemen estetika melalui harmoni dan 
proprsi struktur bangunan tinggi. Tema  
Struktur sebagai elemen estetis  bertujuan  
meciptakan  penekanan terhadap konsep 
arsitektur  yang  di pengaruhi oleh struktur  
sebagai elemen estetis sehinga terciptanya  
citra bangunan yg bersifat modern dan 
futuristik. 

3.1 Analisis Lingkungan 

1. Lokasi 

Lokasi City Hotel harus mudah dicapai 
kendaraan umum / pribadi roda empat 
langsung ke area tapak City  Hotel serta 
harus menghindari pencemaran yang 
diakibatkan ganguan luar yang berasal dari 
suara bising, bau tidak enak, debu, asap, 
serangga dan binatang pengerat 

2. Kondisi dan Potensi lahan 

Lokasi Tapak termasuk daerah strategi dan 
pontensial   sehingga berpengaruh terhadap 
ketinggian bangunan. Lahan cenderung 
datar dan banyak vegetasi sebagai potensi 
lahan 

3. Peraturan 

Kawasan Jl. Dr. Djunjunan merupakan 
kawasan bisnis dan komersial sesuai 
dengan tata guna lahan dan peruntukan  
yang diatur dalam  Tata Ruang dan Wilayah 

 

Gambar.1 Analisa gubahan massa 
bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 
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Gambar.2 Situasi Lokasi Projek 

Sumber : Analisa pribadi 

4. Orientasi 

Orentasi tapak mengarah ke jalan Dr. 
Djunjunan 

5. Lalu lintas dan sirkulasi 

Kawasan Jl. Dr. Djunjunan yang 
merupakan jalur cukup padat dengan 
kecepatan tinggi karena merupakan jalur 
lurus dan kepadatan yang sering terjadi: 

-Pada jam 07.oo s/d 10.oo kepadatan karena 
jam kerja (agak sibuk). 

-Pada Jam 12.oo s/d 14.oo kepadatan biasa. 

-Pada jam 16.oo s/d 18.oo kepadatan karena 
pulang kerja cenderung rawan kemacetan 
terutama jalur kearah jalan tol. 

6.   karakter lingkungan dan bangunan 
sekitar 

-suhu udara cendrung sejuk karena 
banyaknya vegitasi diluar maupun didalam 
tapak 

-dinamika masyarakat cukup tinggi dan 
kawasan ini cukup ramai 

-keamanan dan masyarakatnya cukup 
kondusip karena sebagian besar tingkat 
ekonominya cukup tinggi 

-ketinggian bangunan dominan diatas 2 
lantai yang paling tinggi 8 lantai 

-bangunan disekitar tapak relatif permanen 
dan tertata meskipun ada sebagian yang 
agak kumuh 

 

 

Gambar.3 Analisis Kondisi Lingkungan 

Sumber : Analisa pribadi 

3.2 Analisis Fungsional 

Zoning dan Hirarki Ruang 

Persyaratan Ruang 

Persyaratan ruang untuk  City hotel: 

-Massa bangunan tidak boleh terganggu 
oleh kebisingan, bau dll. 

-Massa bangunanan Pusat Bisnis 
ditempatkan paling depan dengan maksud 
sebagai akses penerima dan karakter fungsi 
bangunan. 

-Korelasi antar ruang harus jelas. 

-Tegas dalam membedakan antara sirkulasi 
primer dan sekunder 

-Perbandingan lahan terbangun adalah 40% 
ruang terbuka dan 60% ruang terbangun. 

Persyaratan Teknis 

-Lahan tapak menurut tata kota sebagian 
lahan terbuka hijau  

-Tinggi bangunan tidak boleh dari 40 m 

-GSB 10 m 

-Tata guna lahan merupakan kawasan bisnis 
(komersial) 
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Gambar.4 Zoning dan Hirarki Ruang 

Sumber : Analisa pribadi 

IV. PERUMUSAN MASALAH 

-Tata guna lahan didaerah Jl. Dr. Djunjunan 
diperuntukan untuk perhotelan, 
perdagangan dan perkantoran 

-lokasi site terletak di area perkantoran dan 
perhotelan. 

-Sangat cocok bila city hotel di bangun 
dikawasan Jl. Dr. Djunjunan karena 
kondisinya memungkinkan dengan 
didukung oleh sarana dan prasarana dan 
jalan. 

-Kawasan tapak terhindar dari banjir karena 
berada diketinggian tertentu 

-Kondisi dan air tanahnya sangat bagus. 

-Hirarki jalan Dr. Djunjunan sangat kuat 
berpengaruh pada Posisi massa bangunan 
yang linier. 

-Kawasan tapak merupakan kawasan 
terbuka hijau. 

-Vegetasi disekitar tapak ketinggiannya 
rata-rata 4 s/d 7m  memungkinkan untuk 
dijadikan potensi tapak. 

-Karena jalur lalu lintas sangat padat 
terutama pada jam-jam tertentu maka massa 
bangunan harus di mundurkan   

V. KONSEP PERANCANGAN 

5.1 Konsep Tapak 

5.1.1 Zoning 

Penzoningan disesuaikan dengan kebutuhan 
ruang dan hirarki ruang di lihat dari fungsi 
bangunan sabagai City Hotel, maka paling 
depan difungsikan ruangan yang sifatnya 
publik yaitu lahan parkir untuk pengunjung 
di hubungkan dengan ruang konvensi 
sebagai sarana utama dan harus 
memperlihatkan karakter fungsi dan hirarki 
ruang  selanjutnya dibelakang gedung 
Bisnis center ada Hotel, dua massa ini 
dihubungkan dengan sirkulasi berupa Plaza, 
sebagian besar  kapasitas hotel difungsikan 
untuk pengguna konvensi dan sedangkan 
yang sifatnya privat seperti ruang 
pengelola, ruang servis dan sarana olah raga 
di tempatkan dibelakang hotel dan 
dihubungkan oleh sirkulasi sehingga semua 
massa berhubungan. 

 

Gambar.5 Zoning 

Sumber : Analisa pribadi 

5.1.2Tata Letak 

Tata letak massa bangunan pada tapak 
disesuaikan dengan bentuk alur jalan Dr. 
Djunjunan  yaitu Linier letak massa hotel 
ada 2 massa yang di gabungkan untuk 
menghindari tata letak yang monoton salah 
satu massa hotel diletak seolah-olah 
memotong tata letak yang linier sehingga 
ada penyelesaian tata letak massa. 
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Gambar.6 Tata Letak Bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 

5.2 Konsep Dasar 

City hotel sebagai suatu sarana pertemuan  
para turis lokal dan international dan 
sebagai pelaksanaan kegiatan pertemuan pe 
bisnis dengan ruangan yang representatif 
dan harmoni akan menambah gengsi bagi 
pengguna gedung  dan hotel sebagai sarana 
penunjang yang berdiri sendiri harus bisa 
memberikan harmoni yang bersifat 
kebutuhan fisik dan emosional 
perwujudannya ada 2, yaitu : 

a. Penampilan  

-Mencerminkan hirarki ruang 

-Harmoni dan proporsi terhadap bangunan 
disekitarnya 

-Merperlihatkan struktur sebagai 
perwujudan rasa aman dan estetika. 

 

Gambar.7 Analisa gubahan massa 
bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 

 

 

Gambar.8 View dari arah menuju Gerbang 
Tol Pasteur ketinggian banguan 450 dari 

jalan utama 

Sumber : Analisa pribadi 

 

Gambar.9 View dari menuju Jembata 
Pasupati ketinggian banguan 450 dari jalan 

utama 

Sumber : Analisa pribadi 

b. Suasana 

-Tenang dan teduh perwujudan dari konsep 
pilotis 

-Bersih dan modern kebersihan sarana dan 
lingkup sarana yang bersifat modern 

-Aman dan Intim adalah hal yang harus 
diperhatikan dan dititik beratkan dari 
struktur untuk melindungi rasa aman si 
pemakai. untuk mengwujudkan Bandung 
sebagai kota konvensi yang cukup terkenal 
dikalangan konsumen pemakai baik 
nasional maupun internasional.   

Konsep dasar mengwujudkan city hotel 
dengan pertimbangan struktur dan 
kontruksi sebagai fokus dan prioritas 
masalah yang dominan dan ingin 
mengangkat massa bangunan tinggi sehinga 
sirkulasi dan ruang terbuka menjadi bebas 
beton. 
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Gambar.10 Gubahan Massa Bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 

5.3 Konsep Bangunan 

5.3.1 Bentuk 

Mengadopsi konsep Le Corbusier, ada dua 
dasar konsep yang  sangat berpengaruh 
terhadap konsep bisnis center yaitu: 

a) Konsep “PYLONES” yaitu 
bangunan diangkat dari tanah sehingga 
memungkinkan alam bebas melewati bawah 
bangunan (dalam konsep ini tidak semua 
massa bangunan diangkat). Bangunan 
diangkat dari tanah punya prinsip bangunan 
harus kontras dengan alam tetapi sekaligus 
harus harmonis dengan alam,Bangunan 
diangkat melalui kolom penyangganya 
sehingga bangunan tidak merusak alam dan 
alam dapat menerus (penetrasi) dibawah 
bangunan sebagai perwujudan pencapaian 
harmonis dengan alam sehingga seolah-olah 
bangunan sebagai objek kontras yang 
muncul dari tanah dan benar-benar terlihat 
sebagai objek buatan manusia. 

b) konsep “OPEN PLAN” yaitu 
sebagai akibat dari sistem struktur rangka 
dan memungkinkan pemakaian partisi 
fleksibel serta pembagian ruang yang bebas. 
Konsep pasade bentuk massa berdasarkan 
PURISME yang menghasilkan bentuk-
bentuk murni, sederhana dan ekonomis 
(tanpa ornamen) merupakan sistim dari 
standarisasi objek. 

Contoh bentuk murni adalah : 

Lingkaran adalah sosok yang terpusat, 
terpusat berarti kedalam dan pada 
umumnya bersifat stabil dan dengan 

sendirinya menjadi pusat dari lingkarannya. 
Penempatan sebuah lingkaran pada pusat 
suatu bidang akan memperkuat sifat 
alamnya sebagai poros, cocok jika 
difungsikan sebagai ruang Bisnis center. 

Segitiga menunjukan stabilitas jika terletak 
pada salah satu sisinya. Segitiga merupakan 
bentuk yang sangat stabil jika diletakan 
pada salah satu sudutnya maka dapat juga 
tampak seimbang dalam tahap yang sangat 
keritis atau tampak tidak statis dan 
cenderung jatuh pada salah satu sisinya. 

Bujur sangkar menunjukan sesuatu yang 
murni dan rasionil merupakan bentuk yang 
statis, netral dan tidak mempunyai arah 
tertentu, bentuk-bentuk segi empat lainnya 
dapat dianggap sebagai variasi dari bentuk 
bujur sangkar, yang berubah dengan adanya 
penambahan tinggi atau lebarnya seperti 
juga bentuk segi tiga, bujur sangkar tampak 
stabil jika berdiri pada salah satu sisinya 
dan dinamis jika berdiri pada salah satu 
sudutnya. 

 

Gambar.11 Gubahan Massa Bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 
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Gambar.12 Gubahan Massa Bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 

 

Gambar.13 Gubahan Massa Bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 

5.3.2 Konsep Struktur dan Konstruksi 

Konsep dasar struktur pada perencanaan 
City Hotel yaitu : 

a) Struktur Rangka atau Skeleton 

Struktur kerangka atau skeleton terdiri atas 
komposisi dari kolom-kolom dan balok-
balok. Kolom sebagai unsur vertikal 
berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya 
menuju tanah, sedangkan balok adalah 
unsur horisontal yang berfungsi sebagai 
pemegang dan media pembagian beban dan 
gaya ke kolom. Kedua unsur ini harus tahan 
terhadap tekuk dan lentur. 

 

Gambar.13 Struktur Rangka 

Sumber : Analisa pribadi 

 

Gambar.14 Struktur Rangka 

Sumber : Analisa pribadi 

Selanjutnya dilengkapi dengan sistem 
lantai, dinding, dan komponen lain untuk 
melengkapi kebutuhan bangunan untuk 
pembentuk ruang. Sistem  dan komponen 
tersebut diletakkan dan ditempelkan pada 
kedua elemen rangka bangunan. Dapat 
dikatakan bahwa elemen yang menempel 
pada rangka bukanlah elemen struktural 
(elemen non-struktural). Bahan yang 
umumnya dipakai pada sistem struktur 
rangka adalah  kayu, baja, beton  termasuk 
beton pra-cetak . Semua bahan tersebut 
harus tahan terhadap gaya-gaya tarik, tekan, 
puntir dan lentur. Saat ini bahan yang 
paling banyak digunakan adalah baja dan 
beton bertulang karena mampu menahan 
gaya-gaya tersebut dalam skala yang besar. 
Untuk bahan pengisi non-strukturalnya 
dapat digunakan bahan yang ringan dan 
tidak mempunyai daya dukung yang besar, 
seperti susunan bata, dinding kayu, kaca 
dan lainnya. 
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Sistem rangka yang dibentuk dengan 
elemen vertikal dan horisontal baik garis 
atau bidang, akan membentuk pola satuan 
ukuran yang disebut grid. Grid berarti kisi-
kisi yang bersilangan tegak lurus satu 
dengan lainnya membentuk pola yang 
teratur. Berdasarkan pola yang dibentuk 
serta arah penyaluran pembebanan atau 
gayanya, maka sistem rangka umumnya 
terdiri atas dua macam yaitu: sistem rangka 
dengan bentang satu arah (one way 
spanning) dan bentang dua arah (two way 
spanning). Bentuk grid persegi panjang 
menggunakan sistem bentang satu arah, 
dengan penyaluran gaya ke arah bentang 
yang pendek. Sedangkan untuk pola grid 
yang cenderung bujursangkar maka 
penyaluran gaya terjadi ke arah kedua 
sisinya, maka sistem struktur yang 
digunakan adalah sistem bentang dua arah. 
Aksi struktur dua arah dapat diperoleh jika 
perbandingan dimensi bentang panjang 
dengan bentang pendek lebih kecil dari 1,5. 

Sistem struktur rangka banyak berkembang 
untuk aplikasi pada bangunan tinggi (multi-
storey structure) dan bangunan dengan 
bentang lebar (long-span structure) pada 
dasarnya suatu sistem struktur ( High rise 
building) terdiri dari 2 element struktur 
yaitu : 
 

-Element struktur beban Vertikal yaitu : 
yang menahan gaya gravitasi  

-Element struktur beban Horisontal atau 
Lateral 

Menurut bentuk dan kekakuannya dalam 
menyalurkan gaya-gaya termaksud dapat 
dibagi menjadi 3 golongan yaitu : 

1) Element struktur Linier balok dan 
kolom  

Elemen-elemen ini umumnya dipergunakan 
pada sistem struktur rangka yang berfungsi 
sebagai penyalur gaya atau beban, balok 
sebagai penerima beban dari lantai yang 
diteruskan ke kolom-kolom menyalurkan 
gaya-gaya yang diterima dari lantai ke 
pondasi (sub-struktur). 

 

 

Gambar.15 Gubahan Massa Bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 

2) Elemen bidang ( 2 dimensi ) 
Dinding dan Plat 

Dinding dapat berfungsi sebagai elemen 
struktur maupun non struktural berfungsi 
sebagai elemen struktural jika memikul 
beban vertikal dan beban lateral . Non 
struktural jika hanya merupakan pengisi 
atau  pembatas. 

 

Gambar.16 Gubahan Massa Bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 

3) Elemen ruang ( 3 dimensi ) 

Core, tube, merupakan sistem struktural 
spatial, core berfungsi sebagai pengaku 
pada bangunan tinggi terhadap beban angin 
dan gempa, core menerus dari bawah ke 
atas setinggi bangunan dan dapat berfungsi 
sebagai ruang mekanikal dan instalasi juga 
sebagai jalur transportasi vertikal. 

Frame tube ini juga disebut sistem tabung 
vie rendel, dinding eksterior bangunan yang 
terdiri dari balok dan kolom persegi rapat 
dan disambung secara kaku, menahan 
beban lateral melalui aksi tabung kanti lever 
serta memikul beban gravitasi.Core sebagai 
sistem ruang ( spatial ) mampu meneruskan 
beban ke pondasi.  

Beban vertikal : beban mati struktural dan 
beban hidup  
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Beban Horisontal : beban angin, efek 
gempa, reaksi tanah, efek perubahan 
volume dan temperature. 

 

Gambar.17 Gubahan Massa Bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 

Material yang dipakai untuk bahan struktur 
adalah dominan baja. Berikut ini 
interprestasi baja, konteruksi baja 
merupakan bahan yang mempunyai 
kekuatan yang besar untuk menahan 
kekuatan tarik dan tekan tanpa 
membutuhkan banyak volume, baja juga 
mempunyai sifat-sifat lain yang 
menguntungkan sehungga menjadikannya 
sebagai salah satu bahan bangunan yang 
sangat umum dipakai dewasa ini. 

  Bahan baja walaupun dari jenis 
yang paling rendah kekuatanya, tetap 
mempunyai perbandingan kekuatan per-
volume lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan bahan bangunan lainnya yang 
umum dipakai. Hal ini memungkinkan 
perencanaan sebuah kontruksi baja bisa 
mempunyai beban mati yang lebih kecil 
untuk bentang yang lebih panjang, sehingga 
memberikan kelebihan ruang dan volume 
yang dapat dimanfaatkan akibat 
langsingnya profil-profil yang dipakai. 

Semua bagian-bagian dari kontruksi baja 
dipersiapkan di bengkel, sehingga satu-
satunya kegiatan yang dilakukan di 
lapangan ialah kegiatan pemasangan 
bagian-bagian kontruksi yang telah 
disiapkan. Sebagian besar dari komponen-
komponen konstruksi mempunyai bentuk 
standar yang siap bisa diperoleh di toko-
toko besi, sehingga waktu yang diperlukan 

untuk membuat bagian-bagian kontruksi 
baja yang telah ada, juga bisa dilakukan 
dengan mudah karena komponen-
komponen baja biasanya mempunyai 
bentuk standar. 

Sifat dari baja yang dapat mengalami 
deformasi yang besar di bawah pengaruh 
tegangan tarik yang tinggi tanpa hancur 
atau putus disebut sifat duktilitas. Adanya 
sifat ini membuat struktur baja mampu 
mencegah terjadinya proses robohnya 
bangunan secara tiba-tiba. Sifat ini sangat 
menguntungkan ditinjau dari sudut 
keamanan penghuni bangunan bila terjadi 
goncangan yang tiba-tiba seperti misalnya 
pada peristiwa gempa bumi. 

Keuntungan lain yang kita peroleh dari 
struktur baja adalah: 

 Proses pemasangan di lapangan 
berlangsung dengan cepat 

 Dapat dilas 
 Komponen-komponen strukturnya 

bisa digunakan lagi untuk 
keperluan lainnya  

 Komponen-komponen yang sudah 
tidak bisa dipakai / digunakan 
masih mempunyai nilai sebagai 
besi tua. 

 Struktur yang dihasilkan bersifat 
permanen dengan cara 
pemeliharaan yang tidak terlalu 
sukar. 

Disamping keuntungan-keuntungan 
tersebut bahan baja juga 
mempunyai kelemahan-kelemahan 
sebagai berikut: 

 Komponen-komponen struktur 
yang dibuat dari bahan baja perlu 
diusahakan supaya tahan api sesuai 
dengan peraturan yang berlaku  

Diperlukannya suatu biaya 
pemeliharaan untuk mencegah baja 
dari bahaya karat. 

 Akibat kemampuannya menahan 
tekukan pada batang-batang yang 
langsing, walaupun dapat menahan 
gaya-gaya aksial, tetapi tidak bisa 
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mencegah terjadinya pergeseran 
horizontal. 

Perlu diperhatikan bahwa pada suhu tinggi 
seperti terjadinya kebakaran pada 
bangunan, kekuatan dari struktur baja akan 
menurun secara drastis dan untuk mencegah 
supaya bangunan tidak roboh secara tiba-
tiba, struktur baja haris dilindungi dengan 
bahan tahan api atau dengan cara-cara 
perlindungan lainya yang sejenis, cara yang 
umum untuk melindungi kontruksi baja dari 
bahaya api ialah dengan melapisinya 
kurang lebih setebal 1in dengan campuran 
semen, adukan beton atau dengan lapisan 
lain dari bahan yang tahan api seperti gips 
dll. 

 

IV. KESIMPULAN  

Harmoni dan proporsi struktur akan 
melahirkan bentuk-bentuk bangunan, bias 
diimplementasikan pada berbagai bentuk 
bangunan bail lingkaran, segitiga, bujur 
sangkar maupun bentuk entuk geometris 
lainnya.  
Harmoni dan proporsi struktur sebagai 
elemen estetika pada bangunan tinggi 
dipahamai sebagai ornament yang sangat 
arsitektural, berkaitan dengan konsep fungsi 
ruang, dan gubahan massa bangunan. 
Struktur tidak hanya dilihat sebagai fungsi 
kekuatan bangunan saja namun memiliki 
komposisi, harmoni, proporsi dan konsep 
serta makna pada perancangannya. 
Berdasarkan hasil analisa, perencanaan dan 
perancangan Harmoni dan proporsi struktur 
sebagai elemen estetika pada bangunan 
tinggi dipengaruhi beberapa hal seperti 
kondisi lingkungan, lokasi tapak, fungsi 
bangunan dan serta kebijakan stempat 
mengenai peraturan Koefisien Dasar 
Bangunan, Garis Sempadan Bangunan serta 
kebiajan kebijakan lainnya pada lokasi 
tersebut. Dengan demikian Harmoni dan 
proporsi struktur secara estetika merupakan 
elemen potensial yang bias dijadikan 
sebagai konsep dasar gubahan massa 

bangunan khsusnya bangunan tinggi seperti 
city hotel. 
Esensi pemehaman Harmoni dan proporsi 
struktur sebagai elemen estetika pada 
bangunan tinggi merupakan proses awal 
berfikir dalam perencanaan dan  
perancangan sebagai bentuk komunikatif  
dalam perwujudan karya arsitektural. 
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Abstrak 

Pasar tradisional merupakan tempat berjual beli yang sangat erat kaitannya dengan tradisi dan 
nilai budaya di Indonesia. Aktifitas tawar menawar, komoditi yang diperjualbelikan, keakraban 
antara penjual dan pembeli, menjadi ciri khas tersendiri dari pasar tradisional. Keberadaan 
pasar tradisional saat ini mulai dikesampingkan seiring dengan meningkatnya pembangunan 
Pasar Modern. Pasar Tradisional Kosambi merupakan salah satu pasar tradisional yang saat 
ini cukup memprihatinkan keadaannya, kesan semrawut, tidak tertata, dan tidak terawat 
membuat para konsumen lebih memilih pasar lain yang lebih rapi dan bersih. Metodologi dari 
redesain Pasar Kosambi ini menggunakan kualitatif deskriptif analitik dengan tujuan 
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada melalui survey dan studi kasus, analisis 
dokumen, dan analisis kegiatan. Redesain pasar Kosambi yang dirancang dengan konsep pasar 
tematik bertujuan menaikkan citra Pasar Kosambi khususnya dan Kawasan Kosambi pada 
umumnya. Sebagai bagian dari konsep tematik tersebut, dipilihlah tema Arsitektur Neo 
Vernakular untuk membangkitkan kembali nilai-nilai historik dan budaya Sunda, yang akan 
menjadi ciri khas dari Redesain Pasar Kosambi.Konsep arsiteknur Neo Vernakular diterapkan 
agar dapat menghidupkan kembali bentuk-bentuk tradisional dengan pengembangan elemen, 
bentuk, maupun material menjadi modern. Pembuatan pasar tematik yang berfokus pada 
penjualan oleh-oleh khas Jawa Barat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi Pasar Kosambi 
dengan pertimbangan lokasi Pasar Kosambi yang terletak di tengah kota dan berada 
dikawasan wisata Kosambi..  

Kata Kunci: Arsitektur Neo Vernakular, Redesain, Pasar Tradisional, Pasar Tematik 

I. PENDAHULUAN 

Pasar Kosambi adalah pasar tradisional 
yang berlokasi di Jl. Jendral Ahmad Yani 
no. 221-223 Bandung yang menawarkan 
aneka kebutuhan pangan sehari-hari juga 
pasar yang terkenal sebagai sentra oleh-oleh 
khas Jawa Barat. Selain itu pasar Kosambi 
terkenal dengan para pedagang makanan 
kaki lima di sepanjang jalanya. 

Permasalahan yang dihadapi Pasar Kosambi 
saat ini adalah kondisi Pasar Kosambi 
sebagai fasilitas umum untuk perdagangan 
warga di area tersebut amatlah 
memprihatinkan. Banyak sarana yang telah 
rusak dan sudah tidak layak. Fasad 
bangunan sudah terlihat tidak layak 
dikarenakan pasca kebakaran yang pernah 

terjadi di Pasar Kosambi. Selain itu, 
tembok-tembok  di hampir seluruh penjuru 
pasar sudah usang dan tidak terawat. 
Banyak kios sudah tidak digunakan lagi. 
Selain bangunan yang tidak terawat, 
banyaknya area pedagang kaki lima yang 
tidak tertata semakin membuat Pasar 
Kosambi semrawut. 

 

Gambar.1 Kios lt atas yang terbengkalai 
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Gambar.2 Kondisi lapak sayur 

 

Gambar.3 Kondisi Lapak daging 

 

Gambar.4 Kondisi lorong pasar Kosambi 

Dari beberapa permasalahan di atas, maka 
penulis menyimpulkan bahwa diperlukan 
adanya Redesain Pasar Kosambi yang 
mampu mengakomodir para pelaku 
kegiatan pasar. Redesain pasar Kosambi ini 
juga ditunjang dengan adanya program 
Pemerintah Kota Bandung mengenai 
peremajaan pasar tradisional yang telah 
dianggap tidak layak menjadi pasar yang 
lebih layak dan modern seperti salah 
satunya Pasar Sarijadi. Redesain Pasar 
Kosambi ini juga diharapkan mampu 
menyediakan kembali  fasilitas 
perdagangan demi kelancaran aktifitas 
perdagangan di daerah sekitar pasar 
tersebut. 

II. METODELOGI 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif-analitik. Metode 
deskritif-analitik tertuju pada pemecahan 

masalah yang ada dengan memperhatikan 
kebutuhan saat ini, kondisi tapak yang 
dimunculkan dengan cara mendata, 
menganalisis, menyimpulkan sementara, 
memunculkan solusi desain, dan 
mengevaluasi melalui observasi lapangan 
maupun studi literatur dan komparatif. 
Pengamatan langsung meliputi data tentang 
karakteristik lokasi dan lingkungan 
sekitarnya. Selain data-data mengenai 
lokasi untuk mengumpulkan data juga 
dilakukan pengamatan langsung pada objek 
studi. Data tersebut diperoleh melalui 
survey lapangan dan wawancara. Metode 
deskriptif lebih ke arah penggambaran 
kondisi yang terjadi di lapangan sesuai 
fakta, permasalahan yang muncul hingga 
pemecahan masalah yang muncul. 

Pendekatan desain dilakukan dengan 
melalui observasi terfokus pada lokasi 
tapak untuk memperoleh hipotesis tapak, 
yang banyak mengambil referensi dari data-
data survey dan berbagai informasi yang 
relevan dengan permasalahan desain. 
Penangkapan potensi dan peristiwa-
peristiwa yang logis yang terjadi pada 
lokasi tapak dan menghubungkannya ke 
dalam sesuatu yang general sehingga 
diharapkan dapat ditemukan solusi dari 
permasalahan yang muncul.  

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis 
dengan menggunakan teori-teori yang 
berhubungan dengan desain dalam 
arsitektur, yang berkaitan dengan redesain 
Pasar Kosambi Bandung. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pasar Kosambi pada saat ini merupakan 
pasar tradisional yang termasuk kepada 
pasar wilayah dengan lokasi yang cukup 
strategis dan luas, mempunyai kemampuan 
pelayanan meliputi selururuh wilayah kota 
dengan cakupan layanan sekitar 10.000 – 
15.000 penduduk. Pasar kosambi berada di 
Jl. Jendral Ahmad Yani No-221-223 
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Bandung. Kawasan Pasar Kosambi 
merupakan kawasan Travelapolis Kota 
Bandung yaitu merupakan kawasan dengan 
upaya pengembangan pariwisata. Maka dari 
itu, Pasar Kosambi sebagai pasar tradisional 
dikembangkan menjadi pasar tradisional 
dengan konsep modern dengan penambahan 
pasar wisata di dalamnya sebagai upaya 
untuk mendukung kawasan tersebut sebagai 
Kawasan Travelapolis. Pasar wisata 
tersebut terdiri dari pasar cendramata, pasar 
oleh-oleh khas Jawa Barat dan pasar 
kuliner. 

3.1 Konsep Sirkulasi 

Kondisi tapak bangunan Pasar Kosambi 
diapit oleh empat ruas jalan yaitu sisi depan 
merupakan jalan arteri dengan nama jalan 
Jl. Ahmad yani, sisi belakang merupakan 
jalan lingkungan dengan nama jalan  Jl. 
Belakang Kosambi, sisi samping kiri 
merupakan jalan kolektor dengan nama 
jalan Jl. Baranang siang dan sisi kanan 
merupakan jalan kolektor dengan nama 
jalan Jl. Jendral Ahmad Yani dalam. Sesuai 
analisa tapak karena Pasar Kosambi berada 
pada empat sisi jalan, maka pasar kosambi 
harus bisa diakses dari ke empat jalan 
tersebut untuk memudahkan para 
pengunjung masuk ke dalam pasar 
Kosambi. 

 

Gambar.5 Konsep “Unlimited Access” pada 
pasar Kosambi. 

Pasar Kosambi berada pada kawasan yang 
cukup padat kendaraan, sehingga entrance 
harus memiliki beberapa alternatif. 
Pembukaan entrance di bagian depan dan 

belakang sebagai upaya untuk mempertegas 
tapak dalam merespon jalan yang ada di 
samping, depan dan belakang. 

 

Gambar.6 Konsep Sirkulasi  pasar Kosambi 

 

 

 

 

 

3.2 Konsep Zoning 

Zoning akan disusun secara horizontal dan 
vertikal untuk memperjelas bagian-bagian 
sesuai dengan komoditas-komoditas 
dagangan yang dijual di pasar Kosambi. 

 

Gambar 7 Konsep zoning pasar Kosambi  

a) Area Food Plaza  
Area Food Plaza ini merupakan area 
tempat berjualan jajanan-jajanan kaki 
lima yang ada pada eksisting kemudian 

Entrance masuk 

Entrance keluar 

Entrance service 

Jalur pejalan kaki 
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di tata kembali menjadi sebuah Food 
plaza.  

 

 

 

 

 

Gambar 8 Area Food Plaza 

b) Area Pasar Utama 
Area Pasar Utama terdiri dari pasar 
basah dan pasar wisata di dalamnya. 
Pasar basah dan pasar wisata di 
pisahkan melalui zoning vertikal. Pasar 
Basah ditempatkan di lantai dasar dan 
pasar wisata di tempatkan di lantai 1, 
lantai 2, lantai 3 dan lantai 4. 

 

Gambar 9 Zoning Vertikal 

c) Area Pasar Oleh-oleh Cendramata 
Area pasar oleh-oleh cendramata 
berada di samping kanan tapak 
berfungsi sebagai massa penangkap 
bagi para pengunjung.  

 

Gambar 10 Area Pasar Cendramata 

d) Area Pasar Kuliner  
Area pasar kuliner berada di samping 
kiri tapak berfungsi sebagai massa 
penangkap bagi para pengunjung. 

 

Gambar 11 Area Pasar Kuliner 

3.2 Konsep Massa Bangunan 

a) Hirup Masagi 
Massa bangunan dan tampak Pasar 
Kosambi berbentuk persegi diambil 
dari salah satu filosofi Jawa Barat yaitu 
“Hirup kudu Masagi”. Bentuk segi 
empat bujur sangkar terdapat dalam 
ungkapan “Hirup kudu masagi” . 
Ungkapan yang berisi petuah yang 
artinya hidup harus serba bisa. Bentuk 
lain, “jelema masagi” 
(Natawisastra,1979, Hidayat, dkk, 
2005) artinya orang yang memiliki 
banyak kemampuan dan tidak ada 
kekurangan. Masagi berasal dari kata 
persegi yang artinya menyerupai 
(bentuk) persegi. Ciri bujursangkar 
adalah keempat sisinya berukuran 
sama. Kesamaan ukuran empat bidang 
pada bentuk bujursangkar ini 
diibaratkan berbagai aspek dalam 
bentuk tindakan atau perbuatan di 
dalam kehidupan manusia harus sama 
dalam kualitas dan kuantitasnya. 

 

Gambar 12 Massa Bangunan Utama 
berbentuk Persegi 
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Selain bentuk massa bangunan, bentuk-
bentuk fasad pun diambil dari filosofi 
“Hirup kudu Masagi” terlihat dari bentuk 
bentuk yang dominan dengan bentuk 
persegi. 

 

Gambar 13 Elemen Fasade berbentuk 
Persegi 

e) Julang Ngapak 
Desain tampak secara visual 
memberikan kesan identitas Jawa 
Barat dengan elemen bentuk 
pengolahan atap julang ngapak dan 
bentuk capit gunting. Desain tersebut 
menjadi dominan dan memberikan 
unsur daerah dan tetap menerapkan 
konsep Neo-vernakular yang dominan. 
Secara konseptual desain diambil 
berdasarkan unsur budaya sunda. 

 
Gambar 14 Desain atap Pasar Kosambi 
menyerupai Atap Julang Ngapak. 

 

b) Rumah Panggung  
Ruang secara vertikal pasar kosambi 
diambil dari filosofi ruang vertikal 
pada rumah tradisional sunda yang 
berbentuk rumah panggung yaitu 
manusia tidak hidup di alam langit atau 
alam khayangan dunia atas dan juga 
tidak hidup di dunia bawah. maka dari 
itu manusia harus hidup di 

pertengahannya dan tinggal di tengah-
tengah. 

 
Gambar 15 Filosofi Rumah Panggung 

Sumber : Deny, 2007. Rumah Tradisional 
Sunda.  Tesis S-1 Program Pasca Sarjana 

Senirupa, Institut Teknologi Bandung 

 

 
Gambar 16 Desain Massa Pasar 

Kosambi dengan Filosofi Rumah 
Panggung  

 
 

IV. KESIMPULAN  

Redesain Pasar Kosambi Bandung adalah 
sebagai usaha untuk menghidupkan kembali 
citra pasar tradisional yang mulai 
ditinggalkan seiring dengan 
berkembangnya pasar-pasar modern  yang 
menawarkan fasilitas yang lebih baik.  

Guna mewujudkan pasar tradisonal yang 
dapat bersaing dengan pasar modern 
diperlukan pendekatan yang memiliki nilai-
nilai humanis dan bermakna, baik dari sisi 
pendekatan fungsi, teknis maupun 
estetikanya.  

Penambahan pasar oleh-oleh dan pasar 
kuliner di Pasar Kosambi menguatkan 
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kembali citra Pasar Kosambi sebagai pasar 
yang menjual berbagai macam makanan 
khas dan juga oleh-oleh dengan konsep 
pasar tematik yang lebih tertata.  

Selain pasar oleh-oleh dan pasar kuliner, 
massa bangunan pun dibuat dengan 
sentuhan arsitektur lokal sebagai upaya 
untuk menghidupkan kembali elemen-
elemen tradisional.  

Dengan menggabungkan dua konsep 
tersebut diharapkan Pasar Kosambi dapat 
menarik minat para pembeli dan 
menghidupkan kembali pasar tradisional 
yang sudah mulai ditinggalkan. 
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Abstrak 

Peningkatan jumlah penduduk Kota Malang dan berkembangnya kota tersebut secara pesat 
menimbulkan kebutuhan hunian yang meningkat. Demikian juga dengan banyaknya umat 
muslim di Kota tersebut, menimbulkan sebuah gagasan untuk membuat suatu kawasan hunian 
vertikal yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan hunian modern 
yang religius. Permasalahan lingkungan khususnya pemanasan global menjadi topik 
permasalahan yang mencuat akhir-akhir ini. Dalam dunia arsitektur muncul fenomena sick 
building syndrome yaitu permasalahan kesehatan dan ketidak nyamanan karena kualitas udara 
dan polusi udara dalam bangunan yang ditempati yang mempengaruhi produktivitas penghuni, 
adanya ventilasi udara yang buruk, dan pencahayaan alami yang kurang. Penciptaan atau 
inovasi energi yang terbarukan juga menjadi latar belakang timbulnya konsep eco architecture. 
Gedung Hemat Energi tersebut terus digalakkan pembangunannya sebagai salah satu langkah 
antisipasi terhadap perubahan iklim global. Indikasi arsitektur disebut sebagai 'Eco' jika 
dikaitkan dengan praktek arsitektur diantaranya penggunaan renewable resources (sumber-
sumber yang dapat diperbaharui), active solar photovoltaic (sel surya pembangkit listrik), 
teknik menutupi atap dengan taman (roof garden), teknik menutupi dinding dengan tanaman 
(vertical garden), rain water harvesting (pemanenan air hujan/ taman tadah hujan) dan 
menggunakan kerikil yang dipadatkan untuk area perkerasan. Hasil penelitian desain mengenai 
perancangan apartemen syariah ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan ilmiah yang 
bermanfaat khususnya dalam desain apartemen berbasis syariah dengan menerapkan konsep 
eco arsitektur.  

Kata Kunci: Sharia Apartement, Ekologi, Eco Architecture 

I. PENDAHULUAN 

Meningkatnya jumlah penduduk dan 
berkembangnya kota Malang secara pesat  
menimbulkan peningkatan kebutuhan 
hunian yang cukup signifikan. Kota Malang 
juga dikenal sebagai kota yang berbudaya 
dan sangat menjaga nilai-nilai Islam 
mengingat banyaknya umat muslim yang 
ada disana. Ironisnya, lahan yang tersedia 
tetap dan tidak bertambah. 

Oleh karena itu, dengan keterbatasan lahan 
yang ada maka di perlukan hunian yang di 
rancang secara vertikal untuk 
mengoptimalkan fungsi hunian dan 
mengefesiensikan lahan yang tersedia. 
Ditambah lagi, hunian vertikal seperti 
apartemen menjadi pilihan masyarakat 

modern saat ini yang mengharapkan 
kepraktisan dan efisiensi dalam waktu. 

Dari kondisi dan permasalahan di atas  
maka timbul gagasan untuk membuat suatu 
kawasan hunian vertikal berkonsep syariah, 
dengan kaidah- yang sesuai dengan Al-
Qur'an dan sunah Rasulullah SAW yang 
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan hunian modern dan religius. 

Dengan adanya apartemen berkonsep 
syariah, masyarakat dapat membentuk 
lingkungan yang baik dan religius dengan 
menjaga adab pergaulan dalam bertetangga 
sesuai aturan yang islami di dalam 
lingkungan apartemen sehingga dapat 
menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi 
seluruh penghuni apartemen. 



18 
 

Adapun pentingnya memiliki lingkungan 
yang baik salah satunya seperti yang 
disabdakan Rasulullah Shallallahu'alaihi wa 
sallam : “Ada empat perkara yang termasuk 
dari kebahagiaan: istri yang shalihah, 
tempat tinggal yang luas, tetangga yang 
shalih dan tunggangan (kendaraan) yang 
nyaman. Dan ada empat perkara yang 
termasuk dari kesengsaraan; tetangga yang 
jelek, istri yang jahat (tidak shalihah), 
tunggangan yang jelek, dan tempat tinggal 
yang sempit.” (HR. Ibnu Hibban, hadits ini 
dishahihkan asy-Syaikh Muqbil 
rahimahullah dalam kitab beliau ash-
Shahihul Musnad Mimma Laysa fish- 
Shahihain 1/277)”. 

Pentingnya memilih tempat tinggal dengan 
lingkungan yang baik sangat ditekankan 
dalam agama Islam, karena lingkungan 
yang baik adalah tempat bermukimnya 
orang orang yang shaleh. Allah SWT 
berfirman dalam Q.S At Taubah ayat 199 
yang artinya : “Hai orang-orang yang 
beriman, bertakwalah kepada Allah, dan 
hendaklah kamu bersama orang-orang yang 
benar (jujur dan shaleh)”. 

Ditinjau dari aspek lingkungan isu 
pemanasan global, menjadi topik 
permasalahan dunia yang mencuat akhir-
akhir ini. Dalam dunia arsitektur muncul 
fenomena sick building syndrome yaitu 
permasalahan kesehatan dan 
ketidaknyamanan penghuni karena 
kekurangan pencahayaan alami dan kualitas 
udara yang buruk dalam bangunan yang 
ditempati sehingga dapat mempengaruhi 
produktivitas penghuni. 

Konsep eco architecture merupakan suatu 
terobosan untuk mengurangi permasalahan 
pemanasan global dengan adanya 
penciptaan atau inovasi energi yang 
terbarukan. Pengembangan konsep Eco 
Architecture memunculkan rancangan Eco 
Building atau Gedung Hemat Energi 
sebagai salah satu langkah antisipasi 
terhadap perubahan iklim global. 

Implementasi eco architecture antara lain 
dengan penggunaan renewable resources 
(sumber-sumber yang dapat diperbaharui), 
passive cooling (pendinginan secara pasif), 

active solar photovoltaic (sel surya 
pembangkit listrik), roof garden (teknik 
menggunakan tanaman untuk atap), vertical 
garden, rain water harvesting (pemanenan 
air hujan/ taman tadah hujan) dan 
penggunaan kerikil yang dipadatkan untuk 
area perkerasan. 

II. MASALAH PERANCANGAN 

Adapun masalah dalam perancangan 
Apartement Syariah ini adalah : 

1. Masih kurangnya hunian vertikal 
berupa Apartemen Syari’ah di pusat 
kota Malang 

2. Tidak adanya aturan hunian Islami 
secara terperinci untuk di terapkan 
dalam mendesain bangunan 
apartemen. 

3. Masih kurangnya apartemen yang 
menggunakan penerapan teknologi 
untuk mendukung tema Eco 
Architecture agar bangunan 
menjadi ramah lingkungan, efisien 
dalam memanfaatkan potensi alam 
secara tepat guna. 
 

III. KAJIAN TEORI 

Adapun pengertian Apartemen  menurut 
beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

Pertama, apartemen adalah satu ruangan 
atau lebih, biasanya merupakan bagian dari 
sebuah struktur hunian yang dirancang 
untuk ditempati oleh lebih dari satu 
keluarga, normalnya berfungsi sebagai 
perumahan sewa dan tidak pernah dimiliki 
oleh penghuninya, yang dikelola oleh 
pemilik atau pengelola property. (dictionary 
of real estate, wiley 1996). 

Kedua, menurut buku Site Planning (1984: 
252), apartemen didefinisikan sebagai 
“....several dwelling units share a common 
(usually an indoor) access and are enclosed 
by a common structural envelope...”, yang 
berarti beberapa unit hunian yang saling 
berbagi akses yang sama dan dilingkupi 
oleh struktur kulit bangunan yang sama. 

Ketiga, menurut sumber buku Joseph De 
Chiara & John Hancock Callender Time 
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Server Standart Mc Grow Hill, 1968, For 
Building Type NY apartemen adalah 
sebuah unit tempat tinggal yang terdiri dari 
Kamar Tidur, Kamar Mandi, Ruang Tamu, 
Dapur, Ruang Santai yang berada pada satu 
lantai bangunan vertikal yang terbagi dalam 
beberapa unit tempat tinggal. Apartemen 
harus memberikan keindahan, kenyamanan, 
keamanan dan privasi bagi keluarga yang 
tinggal di dalamnya. 

Dapat disimpulkan bahwa apartemen adalah 
sebuah hunian tempat tinggal vertikal yang 
dirancang untuk ditempati oleh lebih dari 
satu keluarga dengan dilengkapi berbagai 
fasilitas didalamnya. 

3.1 Apartement Syariah 

Secara etimologi syariah berarti aturan atau 
ketetapan yang Allah SWT perintahkan 
kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, 
shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan. 
Kata Syari’ah berasal dari kata Assyar'u 
yaitu: menempuh jalan yang terang. 

Sedangkan menurut istilah, syariah adalah 
apa yang dianjurkan oleh Allah dalam 
agama dan yang diperintahkannya berupa 
keyakinan (aqidah), ibadah, akhlak, 
muamalah, sistem kehidupan dengan 
dimensi yang berbeda-beda untuk meraih 
keselamatan di dunia dan akhirat, 
berdasarkan firman Allah dalam surat Asy 
Syuuro ayat 13 : 

" Dia telah mensyari'atkan bagi kamu 
tentang agama" 

Begitu juga disebutkan dalam ayat yang 
lain yaitu dalam surat Al Maidah ayat 48 
Allah SWT berfirman : 

"Untuk tiap-tiap ummat diantara kamu, 
kami berikan aturan dan jalan yang terang" 

Syariah dalam arti luas “al-syari’ah” berarti 
seluruh ajaran Islam yang berupa norma-
norma  ilahiyah, baik yang mengatur 
tingkah laku batin (sistem 
kepercayaan/doktrinal)  maupun tingkah 
laku konkrit (legal-formal) yang individual 
dan kolektif. Dalam arti ini,  al-syariah 
identik dengan din (agama), yang berarti 
meliputi seluruh cabang pengetahuan 
keagamaan Islam, seperti kalam, tasawuf, 

tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan 
seterusnya. 

Sedangkan pengertian syariah Islam 
menurut Mahmud Syaltut adalah: syariah 
menurut bahasa ialah tempat yang didatangi 
atau yang dituju oleh manusia dan hewan 
guna meminum air. Menurut istilah ialah 
hukum-hukum dan aturan Allah 
disyariahkan buat hambanya untuk diikuti 
dan hubungan mereka sesama manusia. Di 
sini dimaksudkan makna secara istilah yaitu 
syariah tertuju kepada hukum yang 
didatangkan al-Qur’an dan Rasul-Nya, 
kemudian yang disepakati para sahabat dari 
hukum-hukum yang tidak datang mengenai 
urusannya sesuatu nas dari al-Qur’an atau 
sunah. Kemudian hukum yang diistinbatkan 
dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang 
ijtihad menetapkan hukum dengan 
perantara kias, karinah, tanda-tanda dan 
dalil-dalil. 

Sedangkan syariah menurut Salam Madkur: 
tasyrik ialah lafal yang dikenal dari kata 
syariah yang di antara maknanya dalam 
pandangan orang Arab ialah jalan yang 
lurus dan dipergunakan oleh ahli fikih Islam 
untuk nama bagi hukum-hukum yang Allah 
tetapkan bagi hambanya dan dituangkan 
dengan perantaraan Rasul-Nya agar mereka 
mengerjakan dengan penuh keilmuan baik 
hukum-hukum itu berkaitan dengan 
perbuatan ataupun dengan aqidah maupun 
dengan akhlak budi pekerti dan dinamakan 
dengan makna ini dipetik kalimat tasyrik 
yang berarti menciptakan undang-undang 
dan membuat kaidah-kaidah-Nya, maka 
tasyrik menurut pengertian ini ialah 
membuat undang-undang baik undang-
undang itu datang dari agama dan 
dinamakan tasyrik samawi ataupun dari 
perbuatan manusia dan pikiran mereka 
dinamakan tasyrik wa’i. 

Pengertian yang dikemukakan Syaltut 
tersebut dengan jelas telah memisahkan 
antara agama dengan syariah. Menurutnya, 
agama (Islam) terdiri dari dua ajaran pokok 
yaitu akidah dan syariah. Di mana syariah 
lebih dikhususkan pada persoalan amaliah. 
Lebih lanjut, aspek akidah merupakan 
pondasi tempat tumbuh dan berkembangnya 
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syariah, sedangkan syariah adalah sesuatu 
yang harus tumbuh dari akidah itu. 

Definisi syariah tersebut menunjukkan 
bahwa syariah sebagai ketentuan yang 
mengatur persoalan-persoalan amaliah 
terdiri dari dua kategori; pertama, 
ketentuan-ketentuan hukum yang secara 
langsung ditetapkan oleh syari’. Ketentuan-
ketentuan tersebut bersifat abadi dan tidak 
berubah, karena tidak ada yang punya 
wewenang merubahnya kecuali Allah. 

Sedangkan istilah syariah dalam konteks 
kajian hukum Islam lebih menggambarkan 
norma-norma hukum yang merupakan hasil 
dari proses tasyrik, yaitu proses menetapkan 
dan membuat syariah. 

Lebih lanjut terminologi syariah dalam 
kalangan ahli hukum Islam secara umum 
merupakan keseluruhan jalan hidup setiap 
muslim, termasuk pengetahuan tentang 
ketuhanan. 

3.2 Ekologi Arsitektur 

Ekologi arsitektur adalah keselarasan antara 
bangunan dengan alam sekitarnya, mulai 
dari atmosfer, biosfer, serta komunitas. 
Unsur-unsur ini berjalan harmonis 
menghasilkan kenyaman, kemanan, 
keindahan serta ketertarikan. 

Prinsip-Prinsip Ekologi Arsitektur yaitu : 

a. Fluctuation 

Prinsip fluktuasi menyatakan bahwa 
bangunan didesain dan dirasakan sebagai 
tempat membedakan budaya dan hubungan 
proses alami. Bangunan seharusnya 
mencerminkan hubungan proses alami yang 
terjadi di lokasi dan lebih dari pada itu 
membiarkan suatu proses dianggap sebagai 
proses dan bukan sebagai penyajian dari 
proses, lebihnya lagi akan berhasil dalam 
menghubungkan orang-orang dengan 
kenyataan pada lokasi tersebut. 

b. Stratification 

Prinsip stratifikasi menyatakan bahwa 
organisasi bangunan seharusnya muncul 
keluar dari interaksi perbedaan bagian-
bagian dan tingkat-tingkat. Semacam 

organisasi yang membiarkan kompleksitas 
untuk diatur secara terpadu. 

c. Interdependence (saling ketergantungan) 

Menyatakan bahwa hubungan antara 
bangunan dengan bagiannya adalah 
hubungan timbal balik. Peninjau (perancang 
dan pemakai) seperti halnya lokasi tidak 
dapat dipisahkan dari bagian bangunan, 
saling ketergantungan antara bangunan dan 
bagian-bagiannya berkelanjutan sepanjang 
umur bangunan. 

Pola perencanaan Ekologi Arsitektur : 

1. Dinding, atap sebuah gedung sesuai 
dengan tugasnya, harus melidungi 
sinar panas, angin dan hujan. 

2. Intensitas energi baik yang 
terkandung dalam bahan bangunan 
yang digunakan saat pembangunan 
harus seminimal mungkin. 

3. Bangunan sedapat mungkin 
diarahkan menurut orientasi Timur-
Barat dengan bagian Utara-Selatan 
menerima cahaya alam tanpa 
kesilauan 

Dinding suatu bangunan harus dapat 
memberi perlindungan terhadap panas. 
Daya serap panas dan tebalnya dinding 
sesuai dengan kebutuhan iklim/ suhu ruang 
di dalamnya. Bangunan yang 
memperhatikan penyegaran udara secara 
alami yang dapat menghemat banyak 
energi. 

IV. METODOLOGI PENDEKATAN 
PERANCANGAN 

4.1 Lokasi 

 

KOTA MALANG  

15.956 m2

Peta Kota Malang  

Gambar 1  Peta Lokasi 
Judul Proyek  : Apartement Syariah 
Lokasi  : Jl Soekarno Hatta, 

Malang,   
   Jawa Timur. 
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Batas Wilayah Tapak :  
- Utara  = Pemukiman Warga  
- Selatan = Restoran 
- Timur = Pemukiman Warga 
- Barat  = Jl Soekarno Hatta, 

Malang –Jawa Timur & 
Politeknik Negeri Malang 
 

Lahan  : Tidak berkontur  
Luas Lahan  : 15.956 m2 

 

Gambar 2  Batas Site 

4.2 Konsep 

4.2.1 Analisa Matahari 
07.00 - 10.00

15.00 - 17.00

 Gambar 3  Analisa Matahari 
Data : 
Muka site yang menghadap  ke Tenggara 
dan Utara dapat menjadi potensi agar 
bukaan bisa maksimal ke arah tersebut. 
 
Analisa : 
Panas matahari saat sore hari akan masuk 
ke site karena bangunan di sekitar tidak 
lebih tinggi (3-4 lantai) dari bangunan yang 
di rencanakan. pengaruh pada bangunan 
adalah meningkatnya suhu udara, terlebih 

suhu normal udara pada siang hari berkisar 
27’c - 31’c 
 
Sintesa : 
-  Vegetasi di area barat sebagai buffer agar 

cahaya yang masuk tidak panas. 
- Pada tower unit hunian, cahaya matahari 

yang masuk di tahan oleh dinding masif 
beton precast agar udara panas yang 
masuk diserap dan didinginkan terlebih 
dahulu oleh material tersebut. 

- Pada bangunan yang membutuhkan 
bukaan pada arah Barat, maka dilakukan 
wall treatment berupa sun shading agar 
cahaya matahari tidak sepenuhnya masuk 
pada ruangan 

-  Khususnya pada balkon yang menghadap 
barat di terapkan vertical garden agar 
cahaya yang masuk menjadi dingin. 

4.2.2 Analisa Angin 

arah alur angin pada site

rencana penempatan blok masa dalam menanggapi alur angin 
yang masuk pada site

 Gambar 4  Analisa Angin 

Data : 
Sisi Utara mendapat cukup ruang sebagai 
pertukaran udara dingin, maka bukaan 
dapat dioptimalkan sebagai muka 
bangunan, karena angin datang dari arah 
utara menuju selatan. 
 
Analisa : 
Angin yang melintas dari arah utara menuju 
site akan cukup kencang pada lantai 4-8 
karena bangunan sekitar tidak lebih tinggi 
dari bangunan yang direncanakan. 
 
Sintesa : 
Sun shading selain berfungsi agar cahaya 
matahari tidak sepenuhnya masuk pada 
ruangan, dapat juga berfungsi untuk 
memecah angin yang masuk pada 
bangunan. 
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4.2.3 Analisa Kebisingan 

Area minim kebisingan
Kebisingan Tinggi
Kebisingan Sedang
Kebisingan Rendah

 Gambar 5  Analisa Kebisingan 
Data : 
Jalan Soekarno-Hatta merupakan jalan 
primer di Kota Malang dan banyak dilalui 
berbagai kendaraan umum dan pribadi 
 
Analisa : 
Melihat fungsi bangunan yaitu hunian 
vertikal, maka kebisingan yang ditimbulkan 
oleh kendaraan harus diatasi, sehingga 
suara yang ada tidak masuk ke dalam site. 
 
Sintesa : 
- Ditanam beberapa pohon sebagai buffer 

kebisingan untuk area podium. 
- Dengan menjauh dari sumber kebisingan 

akan semakin kecil bunyi yang diterima, 
maka area tower diletakan pada daerah 
yang minim kebisingan. 

 
4.2.3 Analisa Vegetasi 

 Gambar 6  Analisa Vegetasi 

Data : 
- Jalan Soekarno-Hatta merupakan jalan 

primer di Kota Malang yang sudah 
memiliki pohon peneduh berusia puluhan 

tahun pada sisi ruas jalannya dan tidak 
mengganggu site. 

- Terdapat banyak pohon liar dengan tinggi 
2-3 m yang tumbuh secara tidak beraturan 
di dalam lokasi tapak. 

 
Analisa : 
Pohon yang berada di dalam tapak sangat 
mengganggu karena jumlahnya hampir 
memenuhi 50% site. 
 
Sintesa : 
- Pohon yang berada di dalam tapak akan 

di tebang dan di ganti dengan tanaman 
dengan jenis dan penempatan yang tepat 
sesuai dengan analisa matahari dan 
kebisingan. 

- Mengaplikasikan roof garden pada atap 
podium lantai 2. 

 

4.2.4 Analisa Sirkulasi 

Tingkat keramaian tinggi
Tingkat keramaian rendah

pemicu kemacetan

Sirkulasi Entrance Drop off Apartement masuk basement
Sirkulasi Entrance Drop off Retail & Foodcourt masuk basemen
Sirkulasi Keluar site setelah drop off
Sirkulasi Keluar dari basement

 Gambar 7  Analisa Sirkulasi 

Data : 
Jalan Soekarno-Hatta merupakan jalan 
primer di Kota Malang banyak dilalui 
berbagai kendaraan sehingga cukup ramai 
 
Analisa : 
Akan timbul kemacetan akibat terdapatnya 
ruang arah untuk memutar balik kendaraan. 
 
Sintesa : 
Menempatkan jalur masuk dan keluar site 
pada titik yang tepat. 

4.2.5 Analisa Gubahan Masa 
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Gambar 8  Analisa Gubahan Masa 
Data : 
Jalan Soekarno-Hatta sebagai jalan primer 
di Kota Malang merupakan jalan dengan 2 
arah, maka orientasi bangunan pada tapak 
mengacu pada 2 arah tersebut. 
 
 
Analisa : 
Lingkungan sekitar yang tidak lebih tinggi 
dari bangunan yang direncanakan 
mengakibatkan site tampak jelas dari 2 arah 
jalan. 
 
Sintesa : 
View ke arah tapak dengan jelas merupakan 
potensi agar bangunan mudah di temukan, 
dengan membentuk fasade yang menarik 
dan merancang bentuk podium yang seolah 
mempunyai kesan “menerima”. 

4.2.6 Analisa Struktur 

 

800 800

800

800

      
Gambar 9  Konsep Struktur 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
 

Ukuran modul struktur 800mm x 800mm 
dengan mengacu kepada pertimbangan 
diantaranya parkir basement dan ukuran 
unit apartemen. Sistem struktur yang 
digunakan adalah sistem struktur rangka 
vertikal dengan satu buah core di tengah. 
Ditambahkan lagi struktur shear wall di 
bagian sisi kiri dan kanan bangunan yang 
merupakan elemen padat yang kaku, yang  
berfungsi untuk menahan beban lateral dan 
angin pada bangunan vertikal. 

 

4.2.7 Sistem Listrik 

PLN meteran

LVMDP
baterei

SDP

SDP

SDP

Panel
Surya

 

Gambar 9  Skematik Listrik 

Sumber listrik yang digunakan selain PLN 
adalah panel surya. Panel surya tersebut 
dialokasikan untuk pencahayaan area non 
komersil seperti koridor dan taman. 
 
Perhitungan kebutuhan panel surya : 
 
1 Solar panel 50 WP ( ukuran15,6 x 15,6 
cm) 
= 50 watt peak. peak / hari = 4,5 jam 
sehingga dalam 1 hari dapat menghasilkan 
50 x 4,5 = 225 watt hour 
 
Kebutuhan lampu koridor tower/lantai : 
(15 watt x 18) x 9 jam = 2530 wh x 12 = 
30360 wh 
 
Kebutuhan lampu Lobby lift/lantai : 
(5 watt x 4) x 9 jam = 180 wh x 14 = 2520 
 
Kebutuhan lampu receptionist/lantai : 
(15 watt x 4) x 9 jam = 540 wh 
 
Maka rata rata penggunaan per hari adalah 
33420 wh  
Jumlah kebutuhan solar panel adalah : 
33420 : 225 wh = 149 buah 
 

4.2.8 Sistem Distribusi Air Bersih 
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 Gambar 10  Skematik Sistem Air Bersih 
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4.2.9 Sistem Distribusi Air Kotor 
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Gambar 10  Skematik Sistem Air Kotor 

4.2.10 Sistem Pemadam Kebakaran 
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Gambar 11  Skematik Pemadam Kebakaran 

V. HASIL PERANCANGAN 

Dari analisa dan beberapa pertimbangan 
diatas, maka terciptalah sebuah rancangan 
apartement syariah di Kota Malang dengan 
konsep Eco Architecture, dengan nama 
“Eco Living Syariah Apartment". Hunian 
vertikal dengan 3 tower ini memiliki 15 
Lantai dan 3 basement, dengan fasilitas 
sebagai berikut : 

 208 kamar type studio 
 208 kamar type 2 bedroom 
 120 kamar type 3 bedroom 
 Minimarket 
 Coffee Shop 
 Foodcourt 
 Kolam Renang Anak 
 Kolam Renang Dewasa Wanita 
 Kolam Renang Dewasa Pria 
 Gym Wanita 
 Gym Pria 
 Area Memanah 
 Foodcourt di lantai 2 

 Ruang serbaguna 
Vertical Garden di setiap balkon unit 
hunian. 

 

Gambar 12  Ilustrasi Apartemen syariah 
malang. 

 

Gambar 13  Ilustrasi Apartemen syariah 
malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 

10  Ilustrasi unit Studio 
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Gambar 15  Ilustrasi unit 2 bedroom 
 

 

 

 

 

 

Gambar 16  Ilustrasi unit 2 bedroom 
 

VI. KESIMPULAN 

Usulan desain dalan penelitian ini 
adalah salah satu bentuk pemecahan 
masalah yang relevan dengan permasalahan 
nyata di masyarakat. Dalam perspektif 
Islam dikenal konsep hubungan antara ilmu 
dengan amal. Ilmu tanpa amal akan menjadi 
sangat ekslusif namun tidak bermanfaat 
untuk masyarakat. Sebaliknya amal tanpa 
ilmu bisa menimbulkan efek negatif tanpa 
arah dan tujuan. Dengan konteks inilah 
desain ditempatkan sebagai ilmu yang bisa 
berkontribusi untuk merancang suatu 
perubahan dalam masyarakat. 

Saat ini isu permukiman muslim 
merupakan hal yang sangat signifikan untuk 
diwujudkan khususnya di kota Malang, 
Jawa Timur. Perencanaan dan perancangan 
desain Apartemen Syariah di Kota Malang 
ini merupakan salah satu upaya untuk 
memecahkan permasalahan hunian 
penduduk sekaligus memberikan contoh 
desain berbasis syariah untuk umat Islam 
khususnya dan penduduk di Kota Malang 
umumnya. 

Konsep eco architecture merupakan 
suatu terobosan untuk mengurangi 
permasalahan pemanasan global dengan 
adanya penciptaan atau inovasi energi yang 
terbarukan. Implementasi eco architecture 
antara lain dengan penggunaan renewable 
resources (sumber-sumber yang dapat 
diperbaharui), passive cooling (pendinginan 
secara pasif), active solar photovoltaic (sel 
surya pembangkit listrik), roof garden 
(teknik menggunakan tanaman untuk atap), 

vertical garden,  rain water harvesting 
(pemanenan air hujan/ taman tadah hujan) 
dan penggunaan kerikil yang dipadatkan 
untuk area perkerasan. 

Hasil penelitian desain mengenai 
perancangan apartemen syariah ini 
diharapkan dapat menjadi salah satu 
rujukan ilmiah yang bermanfaat khususnya 
dalam desain apartemen berbasis syariah 
dengan menerapkan konsep eco arsitektur. 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 https://www.tongkronganislami.net/
definisi-makna-dan-pengertian-
syariah., diakses tanggal 20 Februari 
2018. 
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PENGARUH TEMPERATUR DAN KECEPATAN ANGIN TERHADAP 

KENYAMANAN TERMAL DALAM RUANGAN STUDY CLUB 

Kemal Affandi1, Bianca Marvella2, Ruthy Elvana David3, Judelia Kusuma Halim4 

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

kemal.affandi@gmail.com 

Abstrak 

Dalam penelitian karya ilmiah ini, kami mengangkat kenyamanan termal sebagai isu penelitian 
kami. Sebagai negara berkembang yang membutuhkan tempat untuk menampung kinerja 
ekonomi negara, ibukota Indonesia, Jakarta dapat ditermui berbagai macam bangunan tingkat 
yang beragam ketinggiannya. Bangunan-bangunan ini terkadang di bangun dengan desain 
yang bagus, berestetika, bernilai tinggi tanpa mementingkan desain yang sesuai dengan iklim 
tropis Indonesia. Kenyamanan pengguna gedung di nilai kurang penting dan pada akhirnya 
membebankan gedung dengan sumbangan energi besar untuk menyamankan bangunan. 
Dengan itu kami melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh temperatur 
udara dan iklim dengan kenyamanan termal bangunan tinggi di Jakarta. 

Kami menggunakan ruang study club, Universitas Tarumanagara kampus I, sebagai sampel 
penelitian kami. Ruang yang dipakai merupakan ruangan pada gedung Fakultas Komunikasi, 
Universitas Tarumanagara, Jakarta, yang menggunakan kaca sebagai material utama dinding 
bangunan. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode pengumpulan data berdasarkan 
pengukuran menggunakan anemometer, untuk kecepatan angin dan hygrometer untuk 
mengukur temperatur dan kelembaban ruangan.  

Kata Kunci: kenyamanan termal, kecepatan angin, temperatur, kelembaban, bangunan tinggi.

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara berkembang 
dengan populasi penduduk yang padat 
terutama di ibukota DKI Jakarta. Karena 
perkembangan inilah, bangunan bertingkat 
di Indonesia mulai bertumbuh banyak. 
Tentunya setiap bangunan yang dibangun 
mempunyai fungsinya masing-masing. 
Dilihat dari kaidah arsitektur, setiap 
bangunan harus memenuhi beberapa aspek. 
Salah satunya adalah aspek kenyamanan 
termal. Kenyamanan termal pada bangunan 
sangat penting terutama untuk bangunan 
berkaca. Karena dilihat dari fungsinya, 
bangunan berkaca yang ada di Indonesia 
umumnya tidak memenuhi standar 
kenyamanan termal yang ada, sehingga 
bangunan tersebut membutuhkan bantuan 
air conditioner.  

Namun pada kenyataannya, bangunan 
berkaca yang telah menggunakan air 

conditioner cenderung tidak memenuhi 
kenyamanan termal juga, karena memiliki 
temperatur yang terlalu rendah dan 
kecepatan angin yang tinggi menyebabkan 
kondisi ruangan menjadi tidak nyaman bagi 
pengguna. Salah satu contohnya terdapat 
pada ruang study club yang ada di Gedung 
Utama Kampus 1 Universitas 
Tarumanagara. Penulis sebagai dosen 
dibantu mahasiswi dan pengguna fasilitas 
study club merasa kurang nyaman dengan 
temperature ruangan yang ada. Dengan 
demikian, hal ini mendorong kami untuk 
melakukan penelitian demi mengetahui 
apakah ruang study club memenuhi standar 
kenyamanan termal atau tidak. 

II. METODE PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat kenyamanan termal di 
ruang study club dan untuk mengetahui 
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Pada eksperimen ketiga, dapat dilihat 
bahwa eksperimen dengan nilai ADPI 
≥80% adalah eksperimen ini membawa 
hasil ADPI yang maksimal dengan hasil 
95%. Di mana hasil ini memenuhi standar 
kenyamanan termal yaitu nilai ADPI ≥80% 
dan EDT berkisar antara -1,7°C sampai 
1,1°C dan kecepatan angin kurang atau 
sama dengan 0,35 m/s (ASHRAE, 2005). 

 

IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil survey yang telah 
dilakukan oleh penulis, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ruang study club 
Universitas Tarumanagara tidak memenuhi 
standar kenyamanan termal yang di 
tetapkan. Penggunaan AC (air conditioner) 
yang seharusnya berfungsi menyamankan 
ruangan tidak melakukan tugasnya dengan 
baik. Sedangkan berdasarkan dari hasil 
eksperimen yang telah dilakukan oleh 
penulis, eksperimen 3-lah yang memenuhi 
standar kenyamanan termal, dengan 
temperatur rata-rata 25,186°C dan 
kecepatan angin rata-rata berkisar antara 
0,15 - 0,17 m/s. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa ruangan study club 
akan memenuhi kenyamanan termal apabila 
memiliki temperatur berkisar 25°C dengan 
kecepatan angin rata-rata berkisar antara 
0,15 - 0,17 m/s. 
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PENATAAN KAWASAN KUMUH (KEWENANGAN PROVINSI) DI DESA 

TANJUNG ANOM KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG 

Andiyan1,Fahrul Indra Gunawan2 

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

andiyan_arch@yahoo.co.id 

Abstrak 

Undang-Undang nomor 1 tahun 2011, tentang perumahan dan kawasan permukiman, 
dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar 
manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta 
kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, 
berjati diri, mandiri, dan produktif; bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap 
bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar 
masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di 
dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah 
Indonesia; bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan 
kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta 
keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata 
ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian 
lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan 
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dijelaskan juga bawah 
permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan 
bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan 
prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dan perumahan kumuh adalah perumahan yang 
mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.  

Kata Kunci: Perumahan, Kawasan, Pemukiman, Strategis 

I. PENDAHULUAN 

Sistem infrastruktur merupakan pendukung 
utama fungsi-fungsi sistem sosial dan 
sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-
hari masyarakat. Ketersediaan infrastruktur 
perumahan dan permukiman secara luas 
dan merata ditujukan untuk memenuhi 
standar pelayanan minimal dan turut 
menentukan tingkat kesejahteraan 
masyarakat, serta memberikan dukungan 
terhadap pertumbuhan sektor riil. 

Berdasarkan hal di atas, maka Pemerintah 
Provinsi Banten menganggarkan dana 
APBD untuk Pekerjaan Penataan Kawasan 
Kumuh (Kewenangan Provinsi) Di 
Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Dinas 
Perumahan Rakyat Dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Banten. 

II. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian Penataan  
Kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) 
Di Kabupaten Tangerang adalah 
tersedianya rancangan teknis penataan 
kawasan kumuh hingga menjadi kawasan 
yang layak untuk ditinggali. Sedangkan 
maksud dari pekerjaan ini adalah 
tercapainya kehidupan masyarakat yang 
sehat dan layak huni di kawasan tersebut: 

1. Teridentifikasinya kondisi 
lingkungan dan karakteristik di 
wilayah tersebut. 
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2. Ditetapkannya tipologi kawasan 
kumuh yang ada. 

3. Terumuskannya strategi penataan 
kawasan kumuh berdasarkan hasil 
penetapan tipologi. 

4. Dirumuskannya tahapan program 
dan kegiatan penataan kawasan 
kumuh yang ada. 

Teridentifikasinya topografi kawasan 
kumuh di wilayah tersebut. 

  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kawasan kumuh yang akan ditertibkan 
meliputi 496 kawasan dengan luas 369,39 
hektare. Adapun jumlah rumah kumuh 
meliputi 50.796 unit dan 207.457 jiwa. 
Penertiban dan penataan kawasan ini 
tertuang dalam Surat Keputusan Bupati 
Tangerang Nomor.050/Kep.47-Huk/2015. 
Penataan meliputi permukiman nelayan di 
Dadap, Kosambi, Cituis dan Kohod di 
Pakuhaji, Tanjung Anom di Mauk, dan 
permukiman nelayan di Kronjo. Selain 
permukiman nelayan, pemerintah akan 
menertibkan kawasan kumuh di wilayah 
pedesaan dan perkabupatenan. 
"Permukiman miskin dan kumuh tersebut 
menempati lahan negara, daerah aliran 
sungai, dan lahan milik Perhutani. 

Kawasan kumuh dan miskin di pedesaan 
berada di Kecamatan Pakuhaji, Kresek, 
Kronjo, dan Gunung Kaler. Adapun 
kawasan kumuh di lokasi DAS Cisadane 
berada di Lengkong Kyai, Desa Lengkong 
Kulon, Pagedangan, seluas 6,22 hektare, 
Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, 
seluas 11,95 hektare. Kawasan kumuh di 
wilayah perkabupatenan berada di Cihuni, 
Kecamatan Pagedangan, seluas 33,3 
hektare, dan Cibogo, Kampung Kedokan, 
Cisauk, seluas 64,95 hektare. 

Adapun untuk permukiman kumuh di 
pedesaan dan perkabupatenan dilakukan 
penataan kampung dengan membedah 
rumah yang tidak layak huni dan 
membangun infrastruktur pendukung 
lainnya, seperti jalan, saluran air, air bersih, 

serta tempat mandi dan cuci.  Dalam 
penanganan kawasan kumuh tersebut, 
pihaknya akan melakukan integrasi 
pemanfaatan informasi dalam perencanaan 
penanganan permukiman kumuh dan rumah 
tidak layak huni (RTLH) di Provinsi 
Banten. 

Adapun sasaran yang akan lakukan 
pembenahan area kawasan kumuh 
diantaranya untuk Kabupaten Serang 
menyebar di Kelurahan Terumbu, Sawah 
Luhur dan Banten, sedangkan Kabupaten 
Serang di Desa Kaserangan, Pamong. di 
Kabupaten Cilegon di Kelurahan Karang 
Asem, Kedaleman, Mekarsari, Bagendung. 
Sementara di Kabupaten Tangsel 
diantaranya menyebar di Kelurahan 
Karanggan, Cipayung, Pondok Aren dan 
Pakulonan. Kabupaten Tangerang 
menyebar di Desa Tanjung Anom, Kronjo 
dan Kabupaten Tangerang menyebar di 
Kelurahan Batu Ceper, Benda, Cimone, 
Koang Jaya, Sumur Jaya, dan Karang 
Anyar. 

Sumber:BPS Kecamatan Mauk dalam 
angka 2017 

Gambar.1 Peta Kecamatan Mauk 
Kabupaten Tangerang 

program Kabupatenku itu berupa perbaikan 
rumah yang belum tertata, jalan lingkungan, 
pembuangan air limbah, sarana air bersih, 
sanitasi lingkungan, pemadam kebakaran 
serta membangun jamban keluarga. Bahkan 
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program itu juga memperbaiki sarana 
maupun prasarana publik di Desa 
Mekarwangi, Suradita (Kecamatan Cisauk), 
Desa Pangadengan, Kecamatan Pasar 
Kemis, Desa Gunung Sari, Mauk Barat, 
Ketapang, Marga Mulya, Tanjung Anom 
(Kecamatan Mauk). 

Dia mengatakan telah melakukan sosialisasi 
dan pelatihan kepada warga setempat yang 
terkena program itu termasuk pelatihan 
kepada Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM).  Pemilik rumah sebagai penerima 
manfaat mendapatkan uang sebesar Rp15 
juta, lalu mereka membelikan aneka bahan 
material untuk perbaikan.  Sedangkan 
perbaikan rumah kumuh merupakan salah 
satu dari 25 program unggulan Pemkab 

Tangerang yang berpihak kepada warga 
kurang mampu. 

Sumber:Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 
kab.Tangerang 

Gambar.2 Peta Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Tangerang 

Konsep Penataan Kawasan Kumuh 

Wisata Bahari adalah seluruh kegiatan 
wisata yang berkaitan dengan bahari atau 
yang aktivitasnya dilakukan di bentang laut 
dan bentang darat selama melibatkan unsur 
perjalanan dengan kegiatan yang 
memanfaatkan potensi alam bahari sebagai 
Daya Tarik Wisata maupun wadah 
kegiatannya. Biasanya aktivitas tersebut 
berkaitan dengan menikmati ekosistem laut 
yang indah, tetapi sekarang sudah dikemas 
dengan adanya beberapa event – event yang 
diselenggarakan di area laut, pantai dan 
sekitarnya, contoh : 

1. Olah raga air, acara yang didukung 
oleh peralatan modern seperti 
speedboat, Diving, Snorkling, 
berselancar dll. 

2. Tradisional, acara yang 
diselenggarakan yang didasarkan 
pada adat dan budayamasyarakat 
setempat misalnya pesta nelayan 
yaitu suatu ritual sebagai 
bentuksyukur atas berlimpahnya 
hasil tangkapan ikan. 

3. Ekonomi Edukatif, bisa berupa 
kunjungan ke tempat pelelangan 
ikan, melihatproses penarikan 
jaring dari laut oleh nelayan 

4. Kuliner, sebagai suatu tempat yang 
khas, laut tentu saja menyajikan 
makananyang bertemakan olahan 
hasil laut segar hal ini merupakan 
salah satu daya tarikwisata bahari. 

5. Ekowisata Bahari, menyajikan 
ekosistem alam khas laut berupa 
hutan mangrove,taman laut serta 
fauna baik fauna dilaut maupun 
sekitar pantai. 

 

Gambar.3 Konsep Penataan Kawasan 
Kumuh 

pembangunan dikampung tanjung anom ini 
diharapkan dapat menjadi percontohan 
untuk pembangunan wilayah kumuh di 
Tangerang Utara. "Diharapkan program ini 
dapat dijadikan contoh untuk pembangunan 
lainnya di daerah pesisir. 

Kebijakan dan strategi rencana 
pembangunan dan pengembangnan 
perumahan dan kawasan permukiman 
(RP3KP) Kabupaten Tangerang tahun 
2013-2033, penanganan lingkungan 
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permukiman padat dan kumuh dengan 
strategi pola penanganan yaitu peningkatan 
kualitas saran dan prasana lingkungan 
untuk memperbaiki citra kawasan, seperti 
dengan penambahan/peningkatan jaringan 
jalan, saluran dan penyediaan air bersih. 
Rehabilitasi rumah melalui perbaikan atap, 
lantai dan dinding dan penataan perumahan 
melalui proses konsolidasi lahan (land 
consolidation) dengan merahabilitasi 
bangunan rumah menjadi bangunan yang 
lebih layak huni. 

 

Sumber:Puslitbangkim KemenPUPR 

Gambar.4 Proses Pembentukan Kawasan 
Padat huni-kumuh 

Tabel-1 

Matriks Faktor Determinan Indikator Padat 
Huni Kumuh Menurut Tipologinya 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Puslitbangkim KemenPUPR 

Konsep pemanfaatan ruang kawasan 
didasarkan sebagai wadah pusat kegiatan 
Penataan Kawasan Kumuh pada khususnya, 
yang juga sekaligus menjadi wadah 
interaksi sosial bagi masyarakat Kecamatan 
mauk Desa Tanjung Anom pada umumnya. 
Kawasan ini direncanakan dapat 
memberikan kontribusi yang luas untuk 
meningkatkan kualitas hidup beragama 
masyarakat Kecamatan mauk Desa Tanjung 
Anom. 

 

Gambar.5 Konsep Utama Restorasi 
Kawasan Pemukiman 

Adanya suatu tempat yang definitif untuk 
kegiatan masyarakat dan dapat dijadikan 
penanda kemajuan pembangunan yang telah 
dicapai oleh Kabupaten Kecamatan mauk 
Desa Tanjung Anom umumnya dan Desa 
Tanjung Anom khususnya, membuat 
pemanfaatan kawasan rencana Penataan 
Kawasan Kumuh harus disertai konsep 
yang memperlihatkan gagasan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.6 Konsep Utama Pengembangan 
Pemukiman Berwawasan Lingkungan  

Dan Berkelanjutan 
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Permasalahan yang terjadi dalam 
merencanakan suatu fungsi bangunan dalam 
suatu kawasan tertentu di wilayah pedesaan 
tidak terlepas dari aspek – aspek yang 
berperan membentuk tata ruang kabupaten 
tersebut, seperti : 

- Tata guna lahan 
- Bentuk dan peletakan massa 

bangunan 
- Parkir dan sirkulasi 
- Daerah terbuka (plaza) 
- Penghijauan 
- Pedestrian area 
- Sarana pendukung aktifitas 

 
 

Gambar.5 Rencana Penataan Kawasan 
Kumuh Desa Tanjung Anom Kec.Mauk 

Kab.Tangerang 
 

Dalam perencanaan tapak sebagai basic 
desain dalam pengolahan site 
tapak.Dimana dalam proses desain 
tapak merupakan tempat dasar dalam 
meletekan massa bangunan.Sehingga 
tapak sebagai acuan dalam mentukan 
program ruang desain untuk 
menerapakan massa bangunan pada 
tapak lokasi yang udah diukur. 

Lokasi tapak yang ditata mengambil 
lokasi di sebuah kawasan pemukiman 
kumuh, yang berlokasi dikawasan 
nelayan.Dimana lokasi tapak tersebut 
berlokasi di desa tanjung anom, 
kecamatan mauk di kabupaten 
tangerang dengan luasan lahan ±13 
Ha.Lokasi tapak yang diolah dalam 
lokasi tapak tersebut. 

 
 
Gambar.6 Fasilitas Umum dalam Kawasan 

Kumuh Desa Tanjung Anom Kec.Mauk 
  Kab.Tangerang 
 
Berkaitan dengan fungsi tersebut maka 
konsep tipologi Penataan  Kawasan Kumuh 
ini mengarah kepada bentukan massa 
Penataan Kawasan Kumuh dikembangkan 
sebagai konsep open space. Bentuk massa 
yang mengaplikasikan konsep open space 
ini menyesuaikan bentuk tapak eksisting, 
mempertimbangkan kemudahan pencapaian 
dan kemudahan sirkulasi pengguna dan 
khususnya pembagian zonasi kegiatan 
pendidikan pada setiap bloknya. Sirkulasi 
dibentuk secara klaster pada setiap blok 
sesuai dengan fungsi zona kegiatan edukasi 
baik dari arah depan bangunan (sebagai 
main entrance), kedua sisi bangunan (selain 
sebagai side entance juga 
penghubung/connector dengan fungsi 
aktifitas lain) dan belakang bangunan 
(sebagai services entrance). 

 

IV. KESIMPULAN  

Pemerintah kabupaten harus lebih progresif 
dan mengambil inisiatif dalam mewujudkan 
lingkungan permukiman perkabupatenan 
yang teratur, bersih dan sehat (bebas 
kumuh). 
Pemerintah kabupaten punya kewenangan 
unutk mengintervensi dan mengontrol 
proses pembangunan kawasan yang 
berpihak pada prinsip keadilan. Pemerintah 
Kabupaten harus cerdas, mengembangkan 
berbagai instrumen dan strategi pengelolaan 
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pembangunan kawasan permukiman 
perkampungan. 
Di Indonesia, perkembangan  kabupaten 
mengkonsumsi sekitar Ha lahan per 
tahun, belum termasuk untuk kawasan 
industri, parwisata, dan pembangunan 
regional; Pada tahun 2020, penduduk 
perkabupatenan di Indonesia akan 
mencapai 127 juta jiwa, dan akan 
terdapat paling tidak 23 kabupaten 
dengan penduduk di atas 1 juta 
jiwa.Sekitar  60%  penduduk kabupaten 
di negara-negara berkembang tinggal di 
lingkungan perumahan yang tak 
terencana dengan dukungan 
infrastruktur yang minimal, 
memunculkan Kekumuh an  Kabupaten; 
Budaya/prilaku masyarakat di 
Lingkungan perumahan tidak terencana 
belum memperhatikan kualitas 
lingkungan huniannya Dihampir semua 
kabupaten-kabupaten di negara 
berkembang, tiga-perempat sampah 
kabupaten tidak dapat ditangani oleh 
pemerintah kabupaten. 
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