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EDITORIAL 

 

Sebuah bangunan yang baik adalah bangunan yang estetis sambil tetap menampung 
seluruh fungsinya dengan sempurna. Sebuah rancangan bangunan komersial atau bangunan 
publik dikatakan sukses jika mampu mengalirkan sirkulasi pengunjung sehingga keseluruhan 
ruang di dalamnya mendapat kesempatan jual yang optimal.  Sebagai contoh,  desain pusat 
perbelanjaan yang berhasil haruslah mengarahkan konsumennya agar mendapatkan semua 
kebutuhan mereka dengan mudah.  Keahlian desain arsitek bangunan komersial harus didukung 
keahlian di bidang lain, seperti: konstruksi, mekanikal elektrikal, dan yang pasti kemampuan 
artistik untuk menarik perhatian pengunjung.  Selain itu, diperlukan juga pengetahuan tentang 
keselamatan gedung, persyaratan bangunan, dan kemampuan menganalisa biaya dan waktu. 
Perubahan iklim ekstrim di berbagai belahan dunia dan kebutuhan akan energi alternatif menjadi 
alasan pentingnya peran arsitek bangunan hijau.  Arsitek bangunan hijau bertanggung jawab 
untuk merancang bangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi.  Mereka terus berusaha 
untuk menemukan metode baru yang inovatif dan efektif untuk meminimalisasi dampak negatif 
bangunan terhadap lingkungan dan mengoptimalkan peran bangunan bagi lingkungan. Keahlian 
khusus yang perlu dimiliki arsitek bangunan hijau adalah pengetahuan aerodinamis, pergerakan 
matahari dan bayangannya, kemampuan mendaur ulang, serta berbagai bahan yang ramah 
lingkungan dan hemat energi. 

Kelima penulis berbagai lingkup skala, mulai dari desain sebuah ruang di dalam rumah, 
sampai mendesain dan menata keseluruhan kota. Arsitek merancang, merencanakan, serta 
mengawasi keseluruhan pembangunan sampai terimplementasi seluruhnya. Pengetahuan arsitek, 
kemampuan perancangannya, dan intuisi artistiknya membuat para arsitek mampu melakoni 
berbagai bidang selain perancangan bangunan, seperti: desain grafik, desain produk, bahkan 
desain game. Sebagai seorang arsitek perancang bangunan, arsitek juga bisa seperti dokter umum 
yang bisa melakukan keseluruhan  model perancangan, atau juga seperti dokter spesialis yang 
fokus pada satu bidang perancangan. 

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 Gedung Sarana Olahraga Kabupaten Garut di Kota Garut Karya Dadan 
Hamdani Zamil 



37 
 

 

 KAJIAN GAYA ARSITEKTUR ART DECO PADA DESAIN GALERI BATIK 
JAWA BARAT 

 
Nutrian Galupamudia¹, Risma Budiarti² 

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

nutrian.galupamudia@gmail.com¹ 

Risma_algani@yahoo.com² 

 

Abstrak 
Perkembangan zaman membawa pengaruh besar terhadap masyarakat. Salah satu nya yaitu 
perkembangan dunia elektronik gadget yang dari waktu ke waktu semakin pesat. Perkembangan 
gadget ini membuat masyarakat melupakan tentang kebersamaan dan dunia luar, karena 
kebanyakan masyarakat saat ini lebih fokus pada gadgetnya, seperti bermain game dan sosial 
media. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih sering berkomunikasi lewat sosial media yang 
menyebabkan interaksi dengan dunia luar berkurang. 

Salah satu langkah untuk membuat masyarakat mengenal dunia luar atau sekedar berkumpul 
sekaligus beredukasi yaitu dengan disediakannya tempat berkumpul yang nyaman, aman dan 
mudah di jangkau, serta membawa nilai positif. Tempat dimana dapat di kunjungi oleh anak-anak 
maupun orang dewasa. Salah satu tempat yang dapat dijadikan area berkumpul sekaligus 
beredukasi ini yaitu galeri batik. Galeri batik dapat dijadikan sebagai area untuk berkumpul dan 
belajar, baik bagi keluarga, anak-anak sekolah maupun remaja yang membutuhkan tempat untuk 
bercengkrama. Selain itu galeri batik juga dapat dijadikan sebagai perantara pelestarian dan 
memperkenalkan kepada masyarakat akan warisan budaya kain batik itu sendiri. 

Kata Kunci: Galeri Batik. 

 

Abstract 
The development of the times brought great influence to society. One of them is the development of 
the electronic world of gadgets that from time to time more rapidly. The development of this gadget 
makes people forget about togetherness and the outside world, because most people today are more 
focused on gadgets, such as playing games and social media. This causes the community more often 
communicate through social media that causes interaction with the outside world is reduced. 

One step to make people know the outside world or just gathering as well as educate that is by 
providing a comfortable place to gather, safe and easy to reach, and bring positive value. Places 
where can be visited by children as well as adults. One place that can be used as a gathering area 
as well as educate this is the gallery batik. 

Batik Gallery can serve as the area to gather and learn, good for families, school children or teens 
who need a place to chat. In addition to batik Gallery can also serve as an intermediary and 
introduce it to the preservation society's cultural heritage batik cloth itself. 
Keyword: Gallery Batik

mailto:Risma_algani@yahoo.com
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I. PENDAHULUAN 
Bandung merupakan salah satu kota besar 

yang ada di Indonesia dan sekaligus menjadi 

ibukota Provinsi Jawa Barat. Banyak sekali 

kebudayaan-kebudayaan yang lahir di 

Indonesia, seperti di Provinsi Jawa Barat ini 

yang patut dilestarikan. Salah satu contoh nya 

yaitu Batik. 

Batik merupakan kain Indonesia yang 

mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada 

tanggal 2 oktober 2009. Selain itu batik juga 

telah menjadi sorotan dunia Internasional saat 

ini, dikutip dari Koran sindo, 2013, Menteri 

Perindustrian MS Hidayat mengatakan, 

pengakuan dunia akan batik membawa 

pengaruh positif pada meluasnya pasar batik 

ke berbagai negara. Selain itu batik juga 

merupakan warisan yang membawa nilai 

positif pada meluasnya pasar batik ke 

berbagai negara serta menambah devisa 

negara. Dengan meluasnya pasar batik ke 

berbagai negara ini membuat batik menjadi 

sorotan dan dikenal dunia Internasional. 

Namun karya akan  batik ini tidak akan 

bertahan, jika tidak mempunyai penerusnya. 

Batik Indonesia akan punah bahkan akan 

diambil oleh negara lain karena generasi 

penerus yang tidak peduli dengan makna 

akan batik.  

Alasan yang tidak dapat dipungkiri mengapa 

para penerus batik ini tidak menekuni dunia 

batik yaitu banyaknya generasi muda yang 

melupakan hal-hal tradisional. Dengan 

adanya perkembangan jaman dan teknologi 

yang semakin maju saat ini membuat generasi 

muda mengikuti perkembangan yang ada. 

Salah satu contoh yang paling mencolok 

adalah anak-anak lebih senang bermain 

dengan smartphone daripada bermain diluar 

bersama teman-temannya. 

Melihat permasalahan tersebut , salah satu 

cara untuk melestarikan batik adalah dengan 

mengikuti perkembangan teknologi. 

Contohnya seperti untuk menarik minat 

generasi muda ini dapat dilakukan dengan 

membuat desain baju dari bahan dasar batik.  

Untuk dapat melestarikan dan 

memperkenalkan batik ke masyarakat luar 

diperlukan suatu wadah yang dapat 

menampung batik-batik yang ada di Jawa 

Barat ini, wadah tersebut yaitu berupa sebuah 

galeri. Galeri tidak hanya dapat digunakan 

sebagai tempat pameran tetapi juga dapat 

menjual benda yang dimaperkan. Selain itu 

dengan adanya galeri ini dapat pula dijadikan 

sebagai tempat wisata edukasi batik serta 

dapat memperkenalkan bagaimana proses 

membatik. 

Faktor –faktor inilah yang di jadikan acuan 

membuat Tugas Akhir mengenai Galeri Batik 

Jawa Barat ini. Dengan adanya galeri ini 

dapat dijadikan tempat berwisata dan belajar 

membatik. Sehingga kebudayaan akan batik 

tidak punah dan dapat di kembangkan. 
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Sebuah galeri di desain mengacu pada tema 

tertentu yang mengacu pada lingkungan 

sekitar. Untuk galeri batik Jawa barat ini 

berlokasi di jalan asia afrika bandung, karena 

berdasarkan perda yang ada menyatakan 

bahwa kawasan ini merupakan kawasan 

wisata dan warisan budaya. Terdapat banyak 

bangunan di sepanjang jalan asia afrika yang 

merupakan bangunan warisan budaya 

bergaya colonial atau sering disebut Art 

Deco. Sehingga penulis memilih tema Art 

Deco untuk bangunan galeri ini karena 

mengikuti gaya bangunan di sekitar lokasi. 

 

1.1 Kajian Pustaka 
Menurut arti bahasanya, pengertian galeri 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Menurut Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, (2003) : Galeri 

adalah selasar atau tempat; dapat pula 

diartikan sebagai tempat yang 

memamerkan karya seni tiga 

dimensional karya seorang atau 

sekelompok seniman atau bisa juga 

didefinisikan sebagai ruangan atau 

gedung tempat untuk memamerkan 

benda atau karya seni. 

2. Menurut Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, A.S Hornby, edisi kelima, 

Great Britain: Oxford University Press, 

(1995) : “Gallery: A room or building 

for showing works of art”. 

3. Menurut Kamus Inggris - Indonesia, An 

English-Indonesian Dictionary, (1990) : 

“Galeri: Serambi, balkon, balai atau 

gedung kesenian”.  

4. Menurut Encyclopedia of American 

Architecture (1975), Galeri 

diterjemahkan sebagai suatu wadah 

untuk menggelar karya seni rupa. Galeri 

juga dapat diartikan sebagai tempat 

menampung kegiatan komunikasi visual 

di dalam suatu ruangan antara kolektor 

atau seniman dengan masyarakat luas 

melalui kegiatan pameran. Sebuah ruang 

yang digunakan untuk menyajikan hasil 

karya seni, sebuah area memajang 

aktifitas publik, area publik yang 

kadangkala digunakan untuk keperluan 

khusus (Dictionary of Architecture and 

Construction, 2005). 

5. Menurut Djulianto Susilo seorang 

arkeolog, Galeri berbeda dengan 

museum. Galeri adalah tempat untuk 

menjual benda / karya seni, sedangkan 

Museum tidak boleh melakukan 

transaksi karena museum hanya 

merupakan tempat atau wadah untuk 

memamerkan koleksi benda-benda yang 

memiliki nilai sejarah dan langka (Koran 

Tempo, 2013). 

Galeri memiliki fungsi utama sebagai wadah / 

alat komunikasi antara konsumen dengan 

produsen. Pihak produsen yang dimaksud 
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adalah para seniman sedangkan konsumen 

adalah kolektor dan masyarakat. Fungsi galeri 

menurut  Perdagangan antara lain : 

1. Sebagai tempat promosi barang-barang 

seni. 

2. Sebagai tempat mengembangkan pasar 

bagi para seniman. 

3. Sebagai tempat melestarikan dan 

memperkenalkan karya seni dan budaya 

dari seluruh Indonesia. 

4. Sebagai tempat pembinaan usaha dan 

organisasi usaha antara seniman dan 

pengelola. 

5. Sebagai jembatan dalam rangka 

eksistensi pengembangan kewirausahaan. 

6. Sebagai salah satu obyek 

pengembangan pariwisata nasional. 

Berdasarkan jenis kegiatannya, galeri dapat 

dibedakan menjadi beberapa bagian tugas, 

yaitu : 

1. Pengadaan 

Hanya beberapa benda yang dapat dimasukan 

ke dalam galeri, yaitu hanya benda-benda 

yang memiliki nilai budaya, artistic dan 

estetis. Serta benda yang dapat diidentifikasi 

menurut wujud, asal, tipe, gaya, dan hal-hal 

lainnya yang mendukung identifikasi. 

2. Pemeliharaan 

Terbagi menjadi 2 aspek, yaitu : 

a) Aspek Teknis 

Dijaga serta dirawat supaya tetap awet dan 

tercegah dari kemungkinan kerusakan. 

b) Aspek Administrasi 

Benda-benda koleksi harus mempunyai 

keterangan tertulis yang membuatnya bersifat 

monumental. 

3. Konservasi 

Konservasi adalah pelestarian atau 

perlindungan. Secara harfiah, konservasi 

berasal dari bahasa Inggris “Conservation” 

yang artinya pelestarian atau perlindungan. 

4. Restorasi 

Restorasi merupakan pengembalian atau 

pemulihan kepada keadaan semula atau bisa 

disebut juga dengan pemugaran. Restorasi 

yang dilakukan berupa perbaikan ringan, 

yaitu mengganti bagian-bagian yang sudah 

usang/termakan usia. 

5. Penelitian 

Bentuk dari penelitian terdiri dari 2 macam, 

yaitu : 

a) Penelitian Intern adalah penelitian yang 

dilakukan oleh 

kurator untuk kepentingan pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

b) Penelitian Ekstern adalah penelitian yang 

dilakukan oleh 
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peneliti atau pihak luar, seperti pengunjung, 

mahasiswa, pelajar dan lain-lain untuk 

kepentingan karya ilmiah, skripsi dan lain-

lain. 

6. Pendidikan 

Kegiatan ini lebih ditekankan pada bagian 

edukasi tentang pengenalan- pengenalan 

materi koleksi yang dipamerkan. 

7. Rekreasi 

Rekreasi yang bersifat mengandung arti 

untuk dinikmati dan dihayati oleh 

pengunjung dan tidak diperlukan konsentrasi 

yang menimbulkan keletihan dan kebosanan. 

8. Bisnis 

Bisnis juga dapat dilakukan di dalam galeri, 

karena galeri merupakan wadah atau tempat 

untuk memperjualbelikan bendabenda langka 

atau benda-benda yang dipamerkan di dalam 

galeri tersebut. 

1.2 Prinsip Perancangan Ruang Galeri 

Menurut Neufert (1996), Ruang pamer pada 

galeri sebagai tempat untuk memamerkan 

atau mendisplay karya seni harus memenuhi 

beberapa hal yaitu: Terlindung dari 

kerusakan, pencurian, kelembaban, 

kekeringan, cahaya matahari langsung dan 

debu. Persyaratan umum tersebut antara lain : 

a) Pencahayaan yang cukup 

b) Penghawaan yang baik dan kondisi ruang 

yang stabil 

c) Tampilan display dibuat semenarik 

mungkin dan dapat dilihat dengan mudah 

Terdapat tiga macam penataan atau display 

benda koleksi menurut Patricia Tutt dan 

David Adler (The Architectural Press, 1979), 

yaitu : 

a) In show case 

Benda koleksi mempunyai dimensi kecil 

maka diperlukan suatu tempat display berupa 

kotak tembus pandang yang biasanya terbuat 

dari kaca. Selain untuk melindungi, kotak 

tersebut terkadang berfungsi untuk 

memperjelas atau memperkuat tema benda 

koleksi yang ada. 

b) Free standing on the floor or plinth or 

supports 

Benda yang akan dipamerkan memiliki 

dimensi yang besar sehingga diperlukan suatu 

panggung atau pembuatan ketinggian lantai 

sebagai batas dari display yang ada. Contoh: 

patung, produk instalasi seni, dll. 

c) On wall or panels 

Benda yang akan dipamerkan biasanya 

merupakan karya seni 2 dimensi dan 

ditempatkan di dinding ruangan maupun 

partisi yang dibentuk untuk membatasi ruang. 

Contoh: karya seni lukis, karya fotografi, dll. 
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Ada beberapa syarat tentang cara pemajangan 

benda koleksi seni yang ada antara lain 

adalah dengan cara berikut : 

a) Random Typical Large Gallery 

Penataan benda yang dipamerkan disajikan 

dengan acak, biasanya terdapat pada galeri 

yang berisi benda-benda non klasik dan 

bentuk galeri yang asimetris, ruang-ruang 

yang ada pada galeri dibentuk mempunyai 

jarak atau lorong pembatasan oleh pintu. 

Jenis dan media seni yang ada dicampur dan 

menguatkan kesan acak. Contoh: 

menggabungkan display benda 2 dimensi dan 

3 dimensi seperti seni lukis dan seni patung. 

b) Large Space With An Introductory Gallery 

Pengolahan ruang pamer dengan pembagian 

area pamer sehingga memperjelas tentang 

benda apa yang dipamerkan didalamnya, 

pembagian dimulai pada suatu ruang utama 

kemudian dengan memperkenalkan terlebih 

dahulu benda apa yang dipajang didalamnya. 

Vitrine merupakan salah satu lemari untuk 

menata dan memamerkan benda-benda 

koleksi. Bentuk vitrine harus sesuai dengan 

ruangan yang akan ditempatu oleh vitrine 

tersebut. Menurut penempatannya, vitrine 

dibagi menjadi : 

a) Vitrine Dinding  

Vitrine yang 

diletakkan 

berhimpit dengan dinding, Dapat dilihat dari 

sisi samping dan depan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar :  Vitrine Dinding 

Sumber ; DPK, 1994 

b) Vitrine Tengah 

Diletakkan di tengah dan tidak berhimpit 

dengan dinding. Isinya harus terlihat dari 

segala arah, sehingga keempat sisinya terbuat 

dari kaca. 

 

` 

 

 

 

 

Gambar : Vitrine Tengah 

Sumber ; DPK, 1994 

c) Vitrine Sudut 

Terletak di sudut ruangan yang hanya dapat 

dilihat dari satu arah saja, yaitu dari sisi 

depan saja, sisi lain melekat pada dinding. 
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Gambar 2.3 Vitrine Sudut 

Sumber ; DPK, 1994 

d) Vitrine Lantai 

Terletak di bawah pandangan mata dan 

biasanya diletakkan untuk menata benda-

benda kecil dan harus dilihat dari dekat. 

e) Vitrine Tiang 

Diletakkan disekitar tiang, sama seperti 

vitrine tangah karena dapat dilihat dari 

berbagai sisi. 

1.3 Elemen Interior 

a) Elemen Lantai 

Lantai merupakan elemen horizontal 

pembentuk ruang. Menurut DK. Ching 

(1979), elemen horizontal suatu ruang dapat 

dipertegas dengan cara meninggikan maupun 

menurunkan bidang lantai dan lantai dasar. 

Dengan demikian akan terbentuk kesatuan 

ruang dan kesatuan visual pada ruang pamer 

akibat adanya penurunan dan peninggian 

elemen lantai. 

b) Elemen Ceiling 

Menurut Gardner (1960), langit-langit/ceiling 

yang sesuai untuk ruang pamer (exibition 

hall) adalah langit-langit yang sebagian 

dibiarkan terbuka untuk keperluan ekonomis 

dan 

memberikan kemudahan untuk akses 

terhadap peralatan yang digantung pada 

langit-langit/ceiling. Ceiling merupakan 

faktor yang penting yang berfungsi sebagai 

tempat untuk meletakan komponen yang 

terkait dengan pencahayaan. 

c) Elemen Fleksibilitas 

“Flexibilitas can definded as : eaxily changed 

to suit new condition” (Homby,1987) dan 

dalam Bahasa Indonesia artinya mudah 

disesuaikan dengan kondisi yang baru. 

Elemen flexibilitas berarti elemen pembentuk 

ruang yang dapat diubah untuk menyesuaikan 

dengan kondisi berbeda dengan tujuan 

kegiatan baru yang diwadahi seoptimal 

mungkin pada ruang yang sama. 

1.4 Sistem Pencahayaan 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan 

No.1405 tahun 2002, pencahayaan adalah 

jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja 

yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan secara efektif. Dengan adanya 

cahaya pada lingkungan ruang dalam yang 

bertujuan menyinari berbagai bentuk elemen-

elemen yang ada di dalam ruang, sehingga 

ruangan menjadi teramati dan dapat dirasakan 

suasana visualnya (Honggowidjaja, 2003). 

Pencahayaan pada galeri memberikan 

kontribusi yang besar tentang bagaimana 
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menampilkan benda yang dipamerkan agar 

lebih memiliki kekuatan dan menarik sesuai 

tema yang ada, selain itu pencahayaan juga 

dapat memberikan fokus yang lebih menonjol 

dibandingkan dengan suasana galerisecara 

keseluruhan. Berdasarkan sumber dan 

fungsinya pencahayaan dibagi menjadi : 

a) Pencahayaan Alami (Natural Lighting) 

Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang 

dihasilkan oleh sumber cahaya alami yaitu 

matahari. Pencahayaan alami dapat diperoleh 

dengan membuat jendela atau ventilasi atau 

bukaanbukaan yang besar. 

b) Pencahayaan Buatan (General Artificial 

Lighting) 

Pencahayaan buatan adalah pencahayaan 

yang dihasilkan oleh sumber listrik. Apabila 

pencahayaan alami tidak memadai atau posisi 

ruang sukar untuk dicapai oleh pencahayaan 

alami, maka dapat digunakan pencahayaan 

buatan. Pencahayaan buatan sebaiknya 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

• Mempunyai intensitas yang cukup sesuai 

dengan jenis kegiatan. 

• Tidak menimbulkan pertambahan suhu 

udara yang berlebihan pada ruang. 

• Memberikan pencahayaan dengan intensitas 

yang tetap menyebar secara merata, tidak 

berkedip, tidak menyilaukan dan tidak 

menimbulkan bayang-bayang yang dapat 

mengganggu kegiatan. 

Sistem pencahayaan merupakan salah satu 

faktor penting yang harus dipertimbangkan 

dalam proses mendesain. Untuk menciptaka 

suasana yang dinginkan pada sebuah ruang, 

dibutuhkan jenis sistem pencahayaan dalam 

ruangan. Teknik pendistribuasian cahaya, 

dibedakan menjadi (Industrial Hygiene 

Engineering, 1998) :  

• Direct Lighting 

Jenis pencahayaan langsung yang hampir 

seluruh pencahayaannya dipancarkan pada 

bidang kerja, dapat dirancang 

menyebar/terpusat. Pada sistem ini 90-100% 

cahaya diarahkan secara langsung ke benda 

yang perlu diterangi. 

• Semi Direct Lighting 

Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan 

langsung pada benda yang perlu diterangi, 

sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-

langit dan dinding. 

• General Difus Lighting 

Pada sistem ini setengah cahaya 40-60% 

diarahkan pada benda yang perlu disinari, 

sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-

langit dan dinding. Dalam pencahayaan 

sistem ini termasuk sistem direct-indirect 

yakni memancarkan setengah cahaya ke 

bawah dan sisanya keatas. Pada sistem ini 
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masalah bayangan dan kesilauan masih 

ditemui. 

• Semi Indirect Lighting 

Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan ke 

langitlangit dan dinding bagian atas, 

sedangkan sisanya diarahkan ke bagian 

bawah. Pada sistem ini masalah bayangan 

praktis tidak ada serta kesilauan dapat 

dikurangi. 

• Indirect Lighting 

Indirect Lighting disebut juga sebagai 

pencahayaan tidak langsung. Pada sistem ini 

90-100% cahaya diarahkan ke langit-langit 

dan dinding bagian atas kemudian 

dipantulkan untuk menerangi seluruh 

ruangan. Agar seluruh langit-langit dapat 

menjadi sumber cahaya perlu diberikan 

perhatian dan pemeliharaan yang baik. 

Keuntungan sistem ini adalah tidak 

menimbulkan bayangan dan kesilauan 

sedangkan kerugiannya mengurangi efisien 

cahaya total yang jatuh pada permukaan 

kerja. 

Sistem Pencahayaan buatan menurut cakupan 

cahaya dapat dibedakan menjadi : 

• General Lighting 

Pencahayaan merata pada ruangan & 

dimaksudkan untuk memberi kesan merata 

agar tidak terlalu gelap. 

• Ambience Lighting 

Pencahayaan tidak langsung yang di 

pantulkan plafon & dinding, lampu dapat 

digantung pada dinding atau menyatu dengan 

perabot. 

• Task Lighting 

Jenis pencahayaan yang hanya terdapat pada 

tempat & area sekelilingnya yang terkena 

cahaya. 

• Accent Lighting 

Jenis pencahayaan yang digunakan pada 

obyek tertentu. 

• Decorative Lighting 

Pencahayaan dengan lampu sebagai object 

untuk di lihat. 

Sistem Pencahayaan buatan menurut arah 

pencahayaan dapat dibedakan menjadi 

(Ruang Artistik Dengan Pecahayaan, 2006: 

26) : 

• Downlight (Arah cahaya ke bawah) 

Arah pencahayaan ini berasal dari atas 

dengan tujuan untuk memberikan cahaya 

pada obyek di bawahnya. 

• Uplight (Arah cahaya ke atas) 

Pencahayaan datang dari bawah ke atas. 

Uplight umumnya berperan untuk dekoratif 

dengan kesan megah, dramatis, dan 

memunculkan dimensi. Contoh aplikasi 

pencahayaan ini misalnya pada kolom rumah 

yang biasanya memakai lampu halogen. 



46 
 

 

• Backlight (Arah cahaya dari belakang) 

Arah pencahayaan berasal dari belakang 

obyek untuk memberi aksentuasi pada obyek 

seperti menimbulkan siluet. Jenis 

pencahayaan memberikan pinggiran cahaya 

yang menarik pada obyek dan bentuk obyek 

menjadi lebih terlihat. 

• Sidelight (Arah cahaya dari samping) 

Arah cahaya datang dari samping sehingga 

memberikan penekanan pada elemen interior 

tertentu, memberikan aksen pada obyek. 

Biasanya digunakan pada benda-benda seni 

untuk menonjolkan nilai seninya. 

• Frontlight (Arah cahaya dari depan) 

Arah cahaya datang dari depan obyek dan 

biasanya diaplikasikan pada obyek dua 

dimensi seperti lukisan atau foto. 

 

1.5 Sistem Penghawaan 
Sistem penghawaan memnberikan 

kenyamanan thermal bagi pengunjungnya. 

Kenyamanan fisik dapat dicapai pada kondisi 

temperatur rata-rata 23°C. Pencapaian 

kondisi kenyamanan ini tergantung dari 

banyaknya bukaan jendela, kondisi 

lingkungan, jumlah manusia dan dimensi 

ruang. Untuk mengatasinya dapat dicapai 

dengan banyaknya bukaan jendela atau 

menggunakan penghawaan seperti Air 

Conditioner atau Fan. Berikut adalah 

beberapa jenis Air Conditioner yang 

dijelaskan menurut peletakannya: 

a) Mounted type 

Ditanam didalam dinding atau didalam 

plafond ruangan. 

b) Ceiling type 

Ditanam di atas atau dipasang di langit-langit 

ruangan. 

c) Custom floor type 

Diletakkan di atas lantai tanpa ada 

pemasangan khusus. 

d) Wall mounted type 

Ditanam didalam dinding. 

Di pasaran pada umumnya kita mengenal 3 

jenis Air Conditioner (Suptandar, 1982: 150), 

yaitu : 

a) AC Window 

Umumnya dipakai pada perumahan dan 

dipasang pada pada salah satu dinding ruang 

dengan batas ketinggian yang terjangkau dan 

penyemprotan udara tidak mengganggu si 

pemakai. 

b) AC Central 

Biasanya digunakan pada unit-unit 

perkantoran, hotel, supermarket dengan 

pengontrolan pengendalian yang dilakukan 

dari satu tempat. 

c) AC Split 
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Memiliki bentuk yang hampir sama dengan 

AC window, bedanya hanya terletak pada 

konstruksi dimana alat kondensator terletak 

di luar ruangan. 

 

 

1.6 Sirkulasi Ruang 
Sirkulasi dalam galeri adalah mengantarkan 

pengunjung untuk memberikan kelayakan 

dalam memamerkan hasil karya. Sirkulasi 

pergerakan jalur dalam suatu kegiatan ruang 

pameran perlu dilakukan agar memberikan 

kenyamanan antara objek dengan 

pengunjung. Menurut De Chiara dan 

Calladar (Time Saver Standards for Building 

Types, 1973), tipe sirkulasi dalam suatu ruang 

yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

a) Sequential Circulation 

Sirkulasi yang terbentuk berdasarkan ruang 

yang telah dilalui dan benda seni yang 

dipamerkan satu persatu menurut ruang 

pamer yang berbentuk ulir maupun memutar 

sampai akhirnya kembali menuju pusat 

entrance area galeri. 

 

 

 

 

 

              Gambar : Pola Jalur Sequential Circulation 

  Sumber: De Chiara and Calladar, 1973 

b) Random Circulation 

Sirkulasi yang memberikan kebebasan bagi 

para pengunjungnya untuk dapat memilih 

jalur jalannya sendiri dan tidak terikat pada 

suatu keadaan dan bentuk ruang tertentu 

tanpa adanya batasan ruang atau dinding 

pemisah ruang. 

 

 

 

 

            Gambar :  Pola Jalur Random Circulation 

                  Sumber: De Chiara and Calladar, 1973 

c) Ring Circulation 

Sirkulasi yang memiliki dua alternatif, 

penggunaannya lebih aman karena memiliki 

dua rute yang berbeda untuk menuju keluar 

suatu ruangan. 

 

 

 

     Gambar : Pola Jalur Ring Circulation 

                       Sumber: De Chiara and Calladar, 1973 

 

 

d) Linear Bercabang 

Sirkulasi pengunjung jelas dan tidak 

terganggu, pembagian koleksi teratur dan 
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jelas sehingga pengunjung bebas melihat 

koleksi yang dipamerkan. 

 

 

 

 

      Gambar :  Pola Jalur linear bercabang 

      Sumber: De Chiara and Calladar, 1973 

1.7 Batik Jawa Barat 
Hasil dari pengumpulan data terdapat 15 kota 

di Jawa Barat yang memiliki batik khas 

dengan berbagai motif dan memiliki ciri khas 

setiap kotanya. Kota-kota tersebut yaitu 

sebagai berikut : 

1. Cirebon 

2. Kuningan 

3. Ciamis 

4. Tasikmalaya 

5. Garut 

6. Bandung 

7. Cianjur 

8. Sukabumi 

9. Bogor 

10. Cimahi 

11. Depok 

12. Bekasi 

13. Karawang 

14. Sumedang 

15. Indramayu 

 

 

 

 

II. METODOLOGI 
Metode yang digunakan untuk proses 

pencarian data dan perancangan adalah 

metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu 

metode yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis subjektif 

peneliti (perspektif subjek) dengan 

memanfaatkan landasan teori sebagai 

panduan di lapangan.  

Hasil dari metode yang dilakukan adalah 

Kesimpulan hasil penelitian berdasarkan data 

yang didapat melalui proses analisa dan 

pengamatan kondisi obyek. 

Berikut adalah data yang didapat dengan 

menggunakan sistem kualitatif : 

2.1 Morfologi Lahan 

Lahan berada di kawasan alun-alun bandung, 

yaitu tepatnya berada di jalan asia-afrika (ex. 

Palaguna). Kondisi permukaan lahan 

memiliki kemiringan sekitar 10˚ kearah 

selatan. 
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               Gambar : Kondisi Lahan 

                           Sumber: Data Pribadi (Diolah) 

 

 

 

 

2.1.2 Lingkungan di sekitar lahan 
Terdapat beberapa bangunan di sekitar lahan 
yang menjadi batas lahan, yaitu sebagai 
berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Sosial Budaya 

Lokasi lahan berada di kawasan bangunan 

cagar budaya (Bangunan Heritage) yang 

dilestarikan oleh pemerintah Kota Bandung. 

Selain itu lokasi lahan juga berada di pusat 

Kota Bandung, yang terdapat alun-alun 

Bandung dan area braga. Yang mana setiap 

harinya banyak para wisatawan baik dari 

dalam maupun luar kota yang datang ke sini. 

Terdapat juga museum dan beberapa hotel 

seperti hotel savoy homa dan hotel panghegar 

yang dapat menjadi nilai positif untuk lokasi 

lahan dalam menarik pengunjung. 

2.1.4 Konsep Lingkungan 

Konsep dari lingkungan sekitar lokasi yaitu 

melestarikan bangunan heritage bergaya Art 

Deco, sehingga kawasan alun-alun Bandung 

ini tetap menjadi kawasan cagar budaya 

bergaya Art Deco. Terdapat beberapa 

bangunan di sekitar alun-alun Bandung yang 

bergaya Art Deco, yaitu diantaranya : 

1. Hotel Savoy Homan 

 

 

 

 

2. Hotel Preanger 

 

 A 

 J 

 B  C  D 

 E 

 F 

 F 

 
 F  G  G 

 H 

 H 

 I 

Gambar : Kondisi Lingkungan Sekitar 
Sumber : Data Pribadi yang diolah 

  A Taman alun-alun Kota Bandung 

  B BRI Tower 

  C Bank Mandiri 

  D Bangunan PLN 

  E Gedung Merdeka 
  F Road Caffe 

  G Lokasi Lahan 

 H Sungai Cikapundung 

  I Toko di belakang site 

  J Pendopo 

Gambar : Hotel Savoy Homan 
Sumber : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Savoy_Ho
mann_Bidakara_Hotel 

     
Sumber : h  

menik  

 

http://diway-5454.blogspot.co.id/2015/04/
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3. Gedung PT. PLN 

 

 

4. Gedung Merdeka 

 

 

 

 

5. BRI Tower 

 

 

 

 

 

2.2 Analisa Lokasi Lahan 

2.2.1  Analisa Aksesibilitas 

 

 

 

 

 
Analisis aksebilitas memperhatikan 

bagaimana masyarakat dapat menuju ke 

loaksi melalui jalan jalan yang melewati 

lokasi tapak. 

Dari gamar di atas, tapak dapat di akses dari 

arah timur melalui jl. Asia Afrika dan dari 

arah barat melalui jl. Dalem Kaum, karena jl. 

Asia Afrika dan jl. Dalem Kaum merupakan 

jalan dengan 1 jalur.  

 

2.2.2 Analisa Matahari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis matahari dan orientasi massa 

bangunan adalah bagian penting dalam 

konsep arsitektur. Karena orientasi massa 

bangunan akan cukup berperan dalam 

pencahayaan pada bangunan dan bukaan pada 

bangunan. 

Pada umumnya orientasi terbaik bangunan 

adalah menghadap ke arah utara dan selatan , 

dan untuk bangunan yang menghadap arah 

barat dan timur maka di  gunakan sun shading 

Gambar : Hotel Preanger 
Sumber : http://advan.oomph.co.id/index. 

php/shareit/detail/17250 

Gambar : Gedung Merdeka 
Sumber : http://www.insidebandung.com/2016/01/ 

gedung-merdeka-bandung.html 

Gambar : BRI Tower 
Sumber : https://www.pinterest.de/pin/475692779363834330/ Gambar : Analisa Matahari 

Sumber : Analisa Pribadi 

http://advan.oomph.co.id/index
http://www.insidebandung.com/2016/01/
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pada bangunan guna meredam panas.untuk 

area terbuka yang difungsikan sebagai 

fasilitas publik akan ditanam pohon peneduh 

sebagai buffer dari sinar matahari. 

 

 

 

 

 

2.2.3 Analisa Sungai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat sungai cikapundung di sebelah 

timur tapak. Analisa sungai diperlukan untuk 

view tapak terhadap sungai. 

Terdapat side rumah-rumah di sepanjang 

sungai cikapundung yang mengganggu view 

dari arah tapak, sehingga diperlukan area 

vegetasi atau pohon-pohon untuk menutupi 

area side rumah warga tersebut. 

2.2.4 Analisa Sirkulasi 

Untuk menentukan area in dan out terhadap 

bangunan maka diperlukan sebuah data jalur 

sirkulasi di area jalan yang melalui tapak. 

Tapak berada di antara jl. Asia Afrika, Jln.   

Alun-alun timur dan jl. Dalem kaum. Jl. Asia 

Afrika dan jl. Dalem Kaum merupakan jl. 

Dengan 1 jalur, sedangkan jl. Alun-alun timur 

merupakan jl. Dengan 2 jalur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data di atas dapat di tentukan, untuk 

pengunjung dari arah timur dapat melalui jl. 

Asia Afrika yang tembus kearah jl. Alun-alun 

timur, sedangkan untuk pengunjung yang 

datang dari arah barat dapat menggunakan 

gate in di area jl. Dalem kaum. Untuk gate 

out dapat menggunakan gerbang sebelah 

barat untuk pengunjung yang akan keluar 

Gambar : Analisa Sungai 
Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar : Analisa Sirkulasi 
Sumber : Analisa Pribadi 
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kearah timur dan pengunjung yang akan 

keluar kea rah barat dapat menggunakan 

gerbang utara. 

2.2.5 Analisa Kebisingan 

Analisa kebisingan diperlukan agar dapat 

menempatkan ruang privasi atau ruang yang 

membutuhakan ketenangan. Perletakan ruang 

– ruang tersebut dapat dihasilkan dari hasil 

analisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi lahan berada di zona kebisingan Maka 

dari itu diperlukannya area hijau dan pohon-

pohon di sepanjang depan jalan untuk 

meredam suara bising masuk ke dalam 

bangunan. 

2.2.6 Analisa View ke dalam & keluar 

Tapak 

Analisis view ke dalam dan keluar bangunan 

bertujuan untuk menentukan bukaan dan 

view apa saja yang dapat menjadi potensi dari 

dalam site maupun luar site. Tujuannya 

adalah membuat bangunan memiliki 

keistimewaan vista pada setiap sisinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Analisa Kebisingan 
Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar : Analisa View Kedalam Tapak 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Tapak berada di antara 3 jalan dan 1 sungai, 

arah yang menghadap  jl. Asia Afrika 

terdapat bangunan PT. PLN, di arah yang 

menghadap jl. Alun-alun Timur terdapat 

taman alun-alun bandung dan di arah yang 

menghadap jl. Dalem kaum terdapat rumah-

rumah warga dan took-toko kecil. Sedangkan 

di arah timur terdapat sungai cikapundung. 

Semua arah memiliki potensi untuk di jadikan 

view dari dalam maupun luar bangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 Analisa Vegetasi 
Vegetasi pada tapak berfungsi dalam 

berbagai macam, vegetasi  sebagai penunjuk 

arah, vegetasi sebagai penenduh, vegetasi 

landscape dan sebagainya. Diperlukan analisa 

vegetasi adalah tetap memberikan sentuhan 

ruang hijau di sekitar bangunan untuk tetap 

memberikan kesan asri pada bangunan agar 

terkesan sejuk dan penghuni nantinya dapat 

mencapai relaksasi serta sebagai tuntutan 

untuk menyediakan ruang terbuka hijau pada 

lokasi tapak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disepanajang jalur sirkulasi tapak akan 

direncanakan penanaman pohon pengarah 

jalan yang berfungsi mengarahkan 

pengunjung menuju bangunan seperti pohon 

cemara atau pohon palm. Sedangkan  

Gambar : Analisa View Keluar Tapak 
Sumber : Analisa Pribadi 

Pohon Peneduh 

 

Pohon pengarah 

 

Keteranga : 

 

Gambar : Analisa Vegetasi 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Disepanajang jalur sungai akan di posisikan 

pohon peneduh agar area sungai masih tetap 

terlihat hijau serta menutupi area side 

bangunan rumah sekitar, pohon peneduh 

diantarnya pohon ketapang kencana. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari analisa di atas dapat dijadikan acuan 

untuk menepatkan zoning area pada lahan. 

Zoning area yang didapat berdasarkan hasil 

analisa lahan yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga dari zoning ini dapat ditentukan 

posisi perletakan massa bangunan dan site 

plan pada lahan sebagai berikut : 

 

 
Mengacu kepada konsisi lingkungan sekitar 

lokasi, bahwa kawasan alun-alun ini 

merupakan kawasan bangunan cagar budaya 

(heritage) berlanggam Art Deco, sehingga 

untuk konsep dari bangunan galeri batik Jawa 

Barat ini mengusung Konsep serupa yaitu Art 

Deco. 

 

 

 

Gambar : Site Plan 
Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar : Perspektif Exterior 
Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar : Tampak Depan Galeri 
Sumber : Analisa Pribadi 

     
    

Gambar : Zoning  
Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar : Tampak Atas Site Plan 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Konsep Art Deco terlihat pada bagian 

exterior yang menekankan pengolahan bidang 

vertical dan horizontal. Serta penggunaan 

warna yang sederhana, seperti warna abu-abu 

dan putih. 

 

IV. KESIMPULAN 

Bangunan galeri Batik Jawa Barat ini 

bertujuan sebagai tempat untuk melestarikan 

kebudayaan akan batik. Selain itu juga dapat 

dijadikan sebagai tempat berkumpul orang-

orang untuk melepas kepenatan akan 

rutinitasnya. 

Bangunan galeri batik Jawa Barat ini berdasar 

pada analisa lingkungan. Lingkungan sekitar 

site merupakan lingkungan dengan bangunan 

heritage berlanggam Art deco yang 

dilestarikan oleh pemerintah. Sehingga 

bangunan galeri batik Jawa barat ini 

mengusung konsep serupa, yaitu Art Deco 

yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam 

pelestarian bangunan bergaya Art Deco. 
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Abstrak 

Olahraga merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi perkembangan fisik maupun mental 
masyarakat. Memadukan kegiatan olahraga, rekreasi dan edukasi merupakan sesuatu yang positif untuk 
mendukung perkembangan kehidupan olahraga yang modern. Seiring dengan perkembangan peradaban 
manusia yang terus berkembang, banyak kegiatan olahraga yang disempurnakan dan diperlombakan 
sebagai kegiatan pemersatu masyarakat baik lokal maupun internasional. 

Salah satu upaya dalam menunjang peningkatan kebutuhan olahraga adalah menghadirkan suatu sarana 
dan prasarana olahraga. Sarana olahraga yang telah ada di Kabupaten Garut  saat ini tidak 
representatif dan belum memenuhi standar sehingga diperlukan suatu sarana dan prasarana olahraga 
baru yang disediakan dalam suatu lokasi dan terdiri dari beberapa massa utama yang meliputi fasilitas 
Olahraga Indoor (olahraga bola basket, olahraga bola voli, dan olahraga badminton / Bulutangkis) dan 
Fasilitas olahraga Outdoor (olahraga bola voli, jogging trek, sketboard, climbing). Selain itu terdapat 
pula fasilitas pendukung berupa Kantor Pengelola dan fasilitas komersial berupa ruang baca, food court 
dan retail untuk penjualan peralatan dan aksesoris untuk olahraga. 

Untuk mewujudkan Sarana olahraga yang dimaksud, maka digunakan pendekatan tema Arsitektur 
Organik. Dimana arsitektur Organik adalah sebuah filosofi arsitektur yang mengangkat keselarasan 
antara tempat tinggal manusia dan alam melalui desain yang mendekatkan dengan harmonis antara 
lokasi bangunan, perabot, dan lingkungan menjadi bagian dari satu komposisi, dipersatukan dan saling 
berhubungan satu sama lain . Dengan demikian diharapkan Gedung Olahraga ini akan dapat menjawab 
kebutuhan olahraga yang representatif dan memenuhi standarisasi sehingga dapat memberikan 
pelayanan baik secara rekreasi, edukasi maupun kompetisi. 

Kata kunci: Gedung Olahraga Indoor, Sarana Olahraga, Arsitektur Organik 
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Abstract 

 
Sport is an activity that is very important for the physical and mental development of the 
community. Combining sports, recreation and education is a positive thing to support the 
development of modern sports life. Along with the development of human civilization that 
continues to grow, many sports activities are refined and competed as a unifying activity for the 
community both locally and internationally. 
 
One of the efforts to support the increasing need for sports is to present a sports facility and 
infrastructure. The existing sports facilities in Garut Regency are not representative and do not 
meet the standards so that a new sports facility and infrastructure is needed in a location and 
consists of several main masses which include Indoor Sports facilities (basketball, volleyball 
and badminton / badminton) and outdoor sports facilities (volleyball, jogging tracks, 
sketchboards, climbing). In addition there are also supporting facilities in the form of a 
Managing Office and commercial facilities in the form of reading rooms, food courts and 
retailers for the sale of equipment and accessories for sports. 
 
To realize the sports facilities in question, the approach to the theme of Organic Architecture is 
used. Where Organic architecture is an architectural philosophy that elevates harmony between 
human and natural dwellings through design that harmonizes closely between the location of 
buildings, furniture, and the environment to be part of one composition, united and 
interconnected with each other. Therefore, it is expected that the Sports Building will be able to 
answer representative sports needs and meet standards so that they can provide services both in 
recreation, education and competition. 
 
Keywords: Indoor Sports Building, Sports Facilities, Organic Architecture 
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I. PENDAHULUAN 

Pembangunan di Kabupaten Garut pada 
dasarnya merupakan suatu proses untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu 
hasil nyata pembangunan adalah pembangunan 
fisik yang berupa bangunan gedung yang 
dilakukan dan diselenggarakan baik oleh 
masyarakat maupun pemerintah.. 

Kebutuhan ma nusia terdiri atas dua, yaitu 
kebutuhan Jasmani dan Rohani. Kedua aspek ini 
tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena 
saling berkaitan. Melihat perkembangan 
kebutuhan, maka sangat diperlukan bangunan 
sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang 
kebutuhan – kebutuhan tersebut. Olahraga 
merupakan kegiatan yang menjadi kebutuhan 
dari manusia. Saat ini kesadaran akan olahraga 
menjadi penting di kalangan masyarakat, tidak 
hanya sekedar kegiatan untuk menyehatkan 
tubuh tetapi juga sebagai sarana penyaluran 
bakat seseorang. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 
keberadaan Gedung sarana olahraga adalah 
kebutuhan fisik bagi masyarakat akan sarana 
olahraga sebagai bagian dari kehidupan.Target 
waktu yang ditetapkan atau biasa digunakan 
oleh para pengunjung adalah pada saat sebelum 
dan sesuai jam kerja yaitu sekitar jam 6 – 8 pagi 
dan jam 7 – 9 malam. Selain itu, biasanya 
pelanggan datang ke tempat ini pada hari libur 
bersama dengan keluarga sesuai Undang-
Undang Republik Indonesia No.3 pasal 6 tahun 
2005 tentang sistem keolahragaan nasional 
disebutkan bahwa setiap warga negara 
mempunyai hak untuk melakukan kegiatan 
olahraga, memperoleh pelayanan dalam 
kegiatan olahraga, memilih dan mengikut i jenis 
atau cabang olahraga yang sesuai bakat dan 
minatnya selain itu pada pasal 67 disebutkan 
juga pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat bertanggung jawab atas 
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan 
prasarana olahraga. 

Pemerintahan sendiri menjadikan 
olahraga sebagai pendukung terwujudnya 
manusia Indonesia yang sehat dengan 
menempatkan olahraga sebagai salah satu arah 
kebijakan pembangunan yaitu menumbuhkan 

budaya olahraga  guna  meningkatkan  kualitas  
manusia  Indonesia  sehingga  memiliki tingkat 
kesehatan dan kebugaran yang cukup. 

Selain itu juga keseriusan pemerintah 
kabupaten garut dalam upaya pembangunan 
sarana dan prasarana olah raga dan setrategi 
peningkatan kualitas atlet berbakat usia dini  
menjadi alasan kuat penulis mengambil judul 
ini. Hal ini sesuai dengan perda kabupaten 
Garut no 4 tahun 2014 tentang rencana 
pembangunan jangka menengah daerah 
(RPJMD) kabupaten garut tahun 2014 – 2019. 

Dan juga secara makro, dengan adanya 
perencanaan Gedung Sarana Olahraga 
Kabupaten Garut Ini bisa menambah sarana dan 
prasarana olahraga di Kabupaten Garut kearah 
yang lebih baik . 

II. METODOLOGI 

Perancangan sarana olahraga kabupaten 
Garut ini dirancang dengan menerapkan konsep 
Arsitektur Organik untuk menciptakan 
keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Dalam 
tahap perencanaan dan perancangan gedung 
sarana olahraga kabupaten Garut, dibutuhkan 
metode-metode dalam tahapan pengumpulan 
data hingga analisis data. Data-data tersebut 
akan menjadi bahan pertimbangan perencanaan 
dan perancangan gedung sarana olahraga. 
Metode pengumpulan data yang dilakukan 
adalah dengan tinjauan lapangan dan studi 
preseden guna mendapatkan pola aktivitas dan 
kebutuhan ruang pada gedung sarana olahraga. 
Langkah kedua adalah studi literatur terhadap 
teori Arsitektur Organik. 

Setelah mendapatkan kebutuhan ruang, 
langkah selanjutnya adalah menguraikan 
prinsip-prinsip Arsitektur Organik yang dapat 
diterapkan pada bangunan gedung sarana 
olahraga. Kemudian di sintesa kembali untuk 
dapat menentukan strategi perancangan dalam 
menjawab persoalan desain dari gedung 
olahraga  dengan hasil sebagai berikut: 

a. Persoalan Tapak 

Persoalan tapak dibagi ke dalam dua yakni 
pemilihan tapak dan pengolahan tapak. 
Pengolahan tapak yang dimaksud yakni 
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bagaimana respon desain di dalam pengolahan 
tapak terpilih. Prinsip Arsitektur Organik yang 
digunakan adalah of the hill dan continuous 
present.  

b. Persoalan Ruang 

Kualitas ruang Gedung sarana olahraga 
dipengaruhi oleh gaya internal yaitu aktivitas 
pengguna, kenyamanan pengguna, kebutuhan 
ruang, dan kriteria ruang dan zoning ruang. 
Pendekatan organik juga akan dimunculkan 
dengan menerapkan prinsip youthful and 
unexpected melalui penataan layout ruang, 
bentuk ruang yang beragam, juga fluktuasi pada 
level lantai yang beragam. 

c. Persoalan Bentuk dan Tata Massa Bangunan 

Persoalan bentuk dan tata massa membahas 
bagaimana menciptakan bentuk bangunan yang 
atraktif dengan menerapkan konsep arsitektur 
organik, sehingga bentuk bangunan terinspirasi 
dari ketidaklurusan organisme. Persoalan 
bentuk dan tata massa bangunan juga 
menerapkan prinsip form follows flow sehingga 
bangunan menyesuaikan gaya eksternal, seperti 
kondisi cuaca dan iklim tapak. 

d. Persoalan Tampilan Bangunan 

Tampilan bangunan dipengaruhi oleh material. 
Material yang akan digunakan adalah material 
material yang dapat menciptakan bentuk-bentuk 
bebas dan material yang dapat berfungsi sebagai 
interior maupun eksterior. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gedung Sarana Olahraga merupakan Sebuah 
wadah atau tempat yang dikhususkan mewadahi 
kegiatan olahraga beserta penunjangnya sebagai 
pendukung fungsi utama bangunan. Dimana 
saru sarana olahraga yang satu dengan yang 
lainnya saling berhubungan satu sama lain. 

Untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan 
keindahan, maka tema yang diambil yakni 
Arsitektur organik. Sebuah filosofi arsitektur 
yang mengangkat keselarasan antara tempat 
tinggal manusia dan alam melalui desain yang 
mendekatkan dengan harmonis antara lokasi 
bangunan, perabot, dan lingkungan menjadi 

bagian dari satu komposisi, dipersatukan dan 
saling berhubungan satu sama lain. 

3. 1. Analisis Lingkungan 

1. Lokasi 

Lokasi gedung sarana olahraga harus 
mudah dicapai baik kendaraan pribadi 
maupun kendaraan umum. Sarana olahraga 
harus menghindari  

2. Kondisi Dan Potensi Lahan 

. Adapun isu strategis yang ada pada tapak 
yakni Termasuk dalam Rencana 
pengembangan jaringan jalan, moda 
transportasi, pengembangan sarana parkir 
baik off-street maupun on-street, 
pengembangan jalur pejalan kaki dan jalur 
sepeda, pengembangan jaringan listrik, 
pengembangan jaringan air bersih, 
pengembangan jaringan telekomunikasi, 
system pengelolaan sampah, 
pengembangan jaringan drainase, 
pengembangan jalur evakuasi, 
pengembangan pemadam kebakaran. 

3. Peraturan 

Kawasan Blok Ciateul Ds.Jayaraga Kec. 
Tarogong Kidul Kabupaten Garut 
merupakan kawasan Sarana Olahraga 
sesuai dengan tata guna lahan dan 
peruntukan yang diatur oleh Rencana Tata 
Ruang dan Wilayah 

 

Gambar 1. Data Lokasi 
Sumber : data pribadi 

 

4. Analisis Orientasi Dan View 
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Gambar 2. Analisis Orientasi Dan View 
Sumber : data pribadi 

a. Data 

Tapak dilalui oleh 2 jalur lalu lintas 
yakni Jl. Suherman dan Jl. Proklamasi 
yang merupakan potensi orientasi dan 
view terbaik. 

b. Respon / Solusi 

Massa bangunan menghadap 
menghadap kearah jalan. Point Of 
Interest menghadap ke jl. Suherman 
yanhg merupakan jalan utama. 

5. Analisis Vegetasi 

 

Gambar 3. Analisis Matahari 
Sumber : data pribadi 

a. Data 

Didalam tapak tidak terdapat vegetasi. 
Sedangkan diarea sekitar tapak 
terdapat vegetasi. 

b. Respon  / Solusi 

Penanaman pohon pengarah jalan dan 
pohon peneduh.penerapan area hijau 
sesuai KDH .. 

6. Analisis Matahari 

 

a. Data  

site berada diarea yang memiliki 
vegetasi yang cukup baik hal ini dapat 
dilihat pohon disepanjang jl. 
Suherman, jalan merdeka, dan jalan 
proklamasi. 

b. Respon / Solusi 

Penanaman pohon peneduh dan pohon 
pengarah jalan pada area sekitar 
bangunan. serta  area hijau untuk 
menyerap panas. 

7. Analisis Kebisingan 

 

Gambar 5. Analisis Kebisingan 
Sumber : data pribadi 

 

a. Data 

Jalan suherman dan jalan proklamasi 
memiliki intensitas kebisingan yang 
cukup tinggi. 

b. Respon / Solusi 

Gambar 4. Analisis Matahari 
Sumber : data pribadi 
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Bangunan direncanakan menjauhi area 
bising. Penempatan zoning yang tepat 
pada bangunan dimana area privat 
ditempatkan menjauhi sumber bising 
sedangkan area public sebaliknya. 

 

8. Analisis Angin 

 

Gambar 6. Analisis Angin 
Sumber : data pribadi 

 
a. Data 

Jalan Suherman dan jalan  proklamasi  
merupakan area dengan intensitas 
kecepatan angin yang tinggi dengan 
pohon disekitar tapak. 

b. Respon / Solusi 

Merencanakan bangunan yang 
dinamis, cross ventilation, dan jalur 
angin pada tapak guna 
mandapatkan pertukaran udara 
yang baik. 

c. Analisis Aksesibilitas Dan Sirkulasi 

 

Gambar 7. Analisis aksesibilitas Dan 
Sirkulasi 

Sumber : data pribadi 
 

a. Data 

Jalan Suherman dan Jalan Proklamasi 
dengan jalur 2 arah dan terdapat area 
pejalan kaki. 

b. Respon / Solusi 

Akses masuk utama dari jalan 
Suherman dan jalan Proklamasi dengan 
sirkulasi 2 jalur dimana akses dibagi 
menjadi 3 yakni akses pemain, 
penonton, dan servis. 

 
 

IV. KONSEP PERANCANGAN 

4.1 Konsep Tapak 

4.1.1 Zoning 

Untuk zonasi bangunan pada perancangan 
gedung sarana olahraga kabupaten garut antara 
lain : 

a. Untuk gedung olahraga indoor di 
rencanakan ditempatkan pada bagian 
depan menghadap jalan utama yakni jl. 
Suherman dan jl. Proklamasi. 

b. Untuk olahraga outdoor ditempatkan 
dibagian tengah dikelilingi bangunan 
selain sebagai titik pusat juga sebagai 
zona evakuasi (titik kumpul) apabila 
terjadi insiden. 

c. Untuk area parkir dibagi menjadi 2 
yakni :  

1. Area parkir penonton ditempatkan 
pada area belakang bangunan.  

2. Area parkir pemain ditempatkan 
dekat dengan drop off pemain 
guna mempermudah pencapaian 
menuju bangunan. 

d. Untuk gedung pengelola dan 
penunjang ditempatkan di area 
belakang dekat tempat parkir penonton. 
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Gambar 10. vegetasi 
Sumber : data pribadi 

 
4.1.2 Konsep Gubahan Massa 

Konsep gubahan massa berawal dari Pola 
Aktivitas dari bangunan sarana olahraga itu 
sendiri sebagai mana telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang 
Tatacara Perencanaan Teknik Bangunan 
Gedung Olah Raga tentang gedung olahraga 
tipe B. Dimana didalamnya terdapat olahraga 
indoor (olahraga Bola basket, olahraga Bola 
Voli) dan olahraga outdoor (olahraga bola voli, 
olahraga sketboard, climbing, serta jogging 
track) serta penunjang yang kemudian 
diwujudkan kedalam sebuah komposisi bentuk 
bangunan yang saling berhubungan satu sama 
lain. 

 

Gambar 11. Pola Aktivitas 
Pengambilan Bentuk dasar elips pada gubahan 
massa yang diambil sebagai perubahan bentuk 
dari lingkaran  yang timbul akibat 
memperpanjang salah satu sumbunya. 
Karakteristik dari elips itu sendiri sama halnya 
dengan lingkaran yakni : 

a. Bersifat stabil dan dengan sendirinya 
menjadi pusat dari lingkungan. 

b. Dinamis  

c. Mempunyai view kesegala arah 
dimana elips itu sendiri tidak meiliki 
sudut dan setiap pandangan memiliki 
kedudukan yang sama. 

 

Gambar 12. Bentuk Dasar Massa bangunan 
Sumber : data pribadi 

Kemudian bentuk dasar elips  diintegrasikan 
kedalam tema yang diambil yakni Arsitektur 
Organik, bahwa Arsitektur organik terintegerasi 
dengan baik dengan tapak dan memiliki sebuah 
kesatuan, komposisi yang saling berkaitan berisi 
bangunan-bangunan dan lingkungan di 
sekitarnya. Arsitektur organik 
mengharmonisasikan antara ruang luar dan 
ruang dalam. Maka konsep massa bangunan ini 
yakni menghubungkan antara aktivitas 
pengguna, bangunan, dan lanskap menjadi satu 
kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu 
sama lain. 

 

Gambar 13. Konsep Gubahan Massa 
Sumber : data pribadi 

4.1.3 Akses Masuk Dan Sirkulasi 
Sumber : data pribadi 
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Gambar 14. Akses Dan Sirkulasi 
Sumber : data pribadi 

a. Akses masuk 
Untuk akses masuk dibagi menjadi 3 yakni : 

1. Akses masuk dan keluar 
kendaraan penonton berada di jl. 
Suherman karena merupakan jalan 
primer. 

 
Gambar 15. Akses Masuk Penonton 

Sumber : data pribadi 

2. Akses masuk dan keluar pemain 
dan service berada di jl. 
Proklamasi karena merupakan  
jalan sekunder. 

 

Gambar 16. Akses Masuk Pemain dan Service 
Sumber : data pribadi 

3. Akses masuk pejalan kaki berada 
di jl. Suherman. Pada area ini 
selain disediakan jalur khusus 
pejalan kaki juga disediakan 
tempat pemberhentian angkutan 

umum sementara guna 
meminimalisir kemacetan maupun 
penumpukan kendaraan.  

 

Gambar 17. Akses Masuk Pejalan kaki 
Sumber : data pribadi 

b. Sirkulasi 

Konsep dari sirkulasi dalam tapak yakni 
terpusat. Dimana pola sirkulasi mengarah pada 
satu titik tetentu yaitu area olahraga 
outdoor.area ini merupakan area titik temu 
antara bangunan utama, bangunan pengelola 
dan penunjang, dan area parkir. Fungsi – fungsi 
tersebut disatukan dengan jalur sirkulasi pejalan 
kaki. 

 
Gambar 18. Area Penerima 

Sumber : data pribadi 

 

Gambar 19. Sirkulasi  pejalan kaki 
Sumber : data pribadi 

4.1.6 Konsep Bangunan 
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Gambar 20. Konsep Bangunan 
Sumber : data pribadi 

Sesuai dengan tema arsitektur organik, dimana 
bangunan , aktivitas , dan lanskap menjadi satu 
kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini 
bisa dilihat pada gambar diatas bangunan, 
aksesibilitas, dan lanskap terintegrasi dalam satu 
desain utuh. 

Lanskap pada siteplan mengikuti bentuk 
bangunan yang dinamis sehingga menciptakan 
irama yang selaras antara bangunan, 
aksesibilitas dan lanskap. 

Penghubung antar bangunan olahraga menjadi 
pemersatu antara bangunan olahraga bola 
basket, olahraga bola voli,olahraga bulu tangkis, 
dan penunjang. 

Penggunaan atap roof garden pada bangunan 
pengelola dan penunjang menciptakan satu 
kesatuan antara bangunan dan lanskap. Dan 
seakan – akan bangunan itu menjadi bagian dari 
lanskap. Bisa kita lihat pada gambar dibawah 
ini. 

 

Gambar 21. Pengelola Dan Penunjang 
Sumber : data pribadi 

 

Gambar 22. Roof Garden 
Sumber : data pribadi 

Pada area penghubung bangunan terdapat 
bukaan – bukaan untuk pohon sehingga 
menciptakan satu kesatuan antara lanskap dan 
bangunan dan juga tidak mengganggu 
pertumbuhan pohon tersebut. 

 

Gambar 23. Konsep Area Penghubung  
Sumber : data pribadi 

Pada konsep façade bangunan garis horizontal 
pada bangunan olahraga mmperkuat rasa dari 
bentuk bangunan itu sendiri dan menciptakan 
satu kesatuan antara bangunan olahraga yang 
satu dengan yang lainnya. Selain itu garis pada 
horizontal pada bangunan memudahkan untuk 
menghitung ketinggian bangunan karena modul 
dari penutup atap jelas. Warna putih pada 
bangunan memberikan kesan putih, bersih, 
sederhana, dan tenang sehingga membuat 
pengguna nyaman berada dilingkungan gedung. 

 

Gambar 24. Konsep Façade Bangunan 
Sumber : data pribadi 

4.1.7 Konsep Struktur Bangunan 
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Gambar 25. Konsep Struktur Terurai 
Sumber : data pribadi 

Konsep struktur yang diterapkan pada bangunan 
ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu struktur 
bawah, struktur tengah dan struktur atas. 
Struktur bawah yaitu bagian pondasi bangunan, 
untuk struktur tengah merupakan badan 
bangunan sedangkan struktur atas merupakan 
atap dari bangunan itu sendiri. 

a. Struktur Bawah / Pondasi 

Sistem Struktur Bored Pile 

Untuk Struktur rangka bawah 
menggunakan struktur bored pile.sistem 
struktur ini dipake dikarenakan gedung 
olahraga merupakan zona publik yang 
membutuhkan system struktur yang mampu 
menampung beban baik itu beban tetap 
maupun beban tidak tatap. 

Sistem struktur Bored Pile merupakan 
pondasi tiang yang pemasangannya 
dilakukan dengan mengebor tanah lebih 
dahulu Pemasangan pondasi bored pile ke 
dalam tanah dilakukan dengan cara 
mengebor tanah terlebih dahulu, yang 
kemudian diisi tulangan yang telah 
dirangkai dan dicor beton. Apabila tanah 
mengandung air, maka dibutuhkan pipa 
besi atau yang biasa disebut dengan 
temporary casing untuk menahan dinding 
lubang agar tidak terjadi kelongsoran, dan 
pipa ini akan dikeluarkan pada waktu 
pengecoran beton. (Indryana, E. 2014). 

 

Gambar 26. Bore Pile 
Sumber : data pribadi 

b. Struktur Tengah / badan 

Sistem yang digunakan yakni rigid frame. 
Sistem struktur ini terdiri dari kolom dan 
balok yang bekerja saling mengikat satu 
dengan yang lainnya. Struktur rangka 
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 horizontal yang berfungsi 
sebagai pemegang dan media pembagian 
beban dan gaya ke kolom. Kedua unsur ini 
harus tahan terhadap tekuk dan lentur. 
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). (E-Learning 
mekanika teknik. n,d). 

 

Gambar 27. Struktur Rangka kaku 
Sumber: https://www.charpente.net/avantages-

ossatures-metalliques-batiments-industriels/ 
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Berikut ini penerapan pola struktur bore pile 
dan rigid frame pada bangunan 

 

Gambar 28. Struktur Pondasi 
Sumber: Data pribadi 

 

Gambar 29. Struktur Rangka Kaku 
Sumber: Data pribadi 

c. Struktur Atas / Atap 

Struktur terpilih adalah Struktur Space – 
Frame dengan pertimbangan antara lain 
adalah : 

1. Bentangan yang dihasilkan cukup lebar 

2. Pemasangannya relatif cepat dan efsien 

3. Dapat memberikan kesan estetika 
secara optimal  

 

Gambar 31. Struktur Space Frame 

Sumber: http://www.alcox.in/blog/wp-
content/uploads/2016/11/services_sframes.jpg 

Untuk metode pemasangan dan sistemnya 
menggunakan jenis Mero System. Sistem ini 
memiliki dua elemen dasar, yakni sebuah 
batang dan bola penghubung yang memiliki 
delapan belas lubang berulir (ball joint). Sebuah 
ball joint dapat menerima ujung dari delapan 
belas batang tanpa kesukaran. Sistem Mero 
sangat luwes dan mengetengahkan 
prefabrifikasi secara maksimum. Sistem ini 
sangat cocok untuk bangunan yang dinamis. 

 

Gambar 32. Mero System 
Sumber: 

:http://www.metalkarma.in/assets/images/projec
t/MET-MODIFIED-HOLE-LESS-

SPACEFRAME-SYSTEM. 

Untuk penerapannya bisa dilihat pada gambar 
dibawah ini : 

 

Gambar 33. Detail Struktur Rangka Atap 
Sumber: Data pribadi 

Material penutup atap yang digunakan pada 
rancangan ini yakni Kaca Fibre Reinforced 
Concrete (GFRC) dan Fibre Glass Reinforced 
Polyester (GFRP). Bahan ini dipilih sebagai 
bahan cladding yang ideal. Selain itu material 
ini juga sangat cocok untuk bangunan – 
bangunan asimetris. 
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Gambar 34. Kaca Fibre Reinforced Concrete 
(GFRC) 

Sumber: www.archdaily.com 
 

 

V. KESIMPULAN 

Gedung sarana olahraga ini direncanakan guna 
mewadahi aktivitas masyarakat dalam 
berolahraga baik itu lokal maupun interlokal. 
Untuk menciptakan sarana olahraga yang aman, 
nyaman, dan indah diperlukan perhatian yang 
menyeluruh.  

Arsitektur organik merupakan sebuah filosofi 
arsitektur yang mengangkat keselarasan antara 
tempat tinggal manusia dan alam melalui desain 
yang mendekatkan dengan harmonis antara 
lokasi bangunan, perabot, dan lingkungan 
menjadi bagian dari satu komposisi, 
dipersatukan dan saling berhubungan satu sama 
lain. 

Pendekatan Arsitektur Organik merupakan 
sebuah metode perancangan yang tepat untuk 
diterapkan pada perancangan Gedung Sarana 
Olahraga  karena sesuai dengan kriteria ruang 
kreatif untuk memberikan pelayanan baik secara 
rekreasi, edukasi maupun kompetisi kepada 
masyarakat. 
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ISLAM INDONESIA 

 
Abang Winarwan¹, Edwar Amrullah² 

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

Cirebon adalah salah satu pusat propagasi Islam di Jawa Barat yang melestarikan bukti-bukti 
sejarah. Bukti-bukti ini tidak hanya dalam bentuk keterbatasan fisik seperti museum, masjid, 
istana, makam, dan pesantren lama, tetapi juga yang non-fisik seperti perpaduan tradisi yang 
unik dari Jawa dan Islam yang masih dipertahankan oleh orang-orang hingga saat ini. Hasil 
penelitian ini merupakan kajian konseptual pendirian museum cirebon. Berdasarkan kajian 
konseptual tersebutBangunan Museum sejarah islam ini menerapkan gaya arsitektur 
kontekstual pada fasade bangunannya dimana Kontekstual menekankan bahwa sebuah 
bangunan harus mempunyai kaitan dengan lingkungan (bangunan yang berada di sekitarnya). 
Keterkaitan tersebut dapat dibentuk melalui proses menghidupkan kembali nafas spesifik yang 
ada dalam lingkungan (bangunan lama) ke dalam bangunan yang baru sesudahnya.Tema 
kontekstual ini mengacu pada area Islamic center yang ada di dalam satu kawasan ini, dari 
desain bangunan museum ini mengambil beberapa elemen dari bangunan Islamic center yaitu 
:Bentuk atap,Entrance masjid at-taqwa dan side entrance museum, Bentuk lengkung pada 
portal antara kolom,Kemiringan grid kiblat pada bangunan 
Kata Kunci: Museum sejarah islam, konseptual ,Islamic center 
 

Abstract 
Cirebon is one of the Islamic propagation centers in West Java that preserves historical 

evidence. These proofs are not only in the form of physical limitations such as museums, 

mosques, palaces, tombs, and old pesantren, but also non-physical ones such as the unique mix 

of traditions from Java and Islam that are still maintained by people to this day. The results of 

this study is a conceptual study of the establishment of the museum cirebon. Based on this 

conceptual study the Islamic Museum of Islamic History implements a contextual architectural 

style on the facade of the building where Contextual emphasizes that a building must have a link 

to the environment (the surrounding buildings). Such linkages can be established through the 

process of reviving the specific breath that exists within the environment (the old building) into 

the new building afterwards. This contextual theme refers to the area of Islamic center within 

this area, from the design of this museum building taking some elements from Islamic center 

buildings are: roof form, Entrance mosque at-taqwa and side entrance museum, arch shape on 

portal between column, slope of Qibla grid on building 

Keywords: Islamic history museum, contextual, Islamic center 

mailto:winarwanabang@gmail.com
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I. PENDAHULUAN 
Cirebon sebagai salah satu kota simpul 

tengah yang menghubungkan beberapa kota 
besar di Pulau Jawa, dengan rentang 
sejarahnya, menjadi kota yang menarik 
perhatian banyak peneliti untuk dikaji. Hal 
itu disertai asumsi yang diandaikan proses 
mata rantai sejarah panjang, dilihat dari sisi 
historis, politik, ekonomi, sosial, kultural, 
dan soal-soal lain, yang menjadi bagian 
penting dari proses panjang sejarah Islam di 
Indonesia. Terkenal dengan julukan “Kota 
Udang”, Cirebon dalam sejarah kuno 
dikenal sebagai daerah yang terletak di 
sebelah timur laut propinsi Jawa Barat. Pada 
saat ini yang disebut daerah Cirebon 
merupakan wilayah bekas Karesidenan 
Cirebon yang terdiri dari Kabupaten 
Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan 
Kabupaten Kuningan. Cirebon sejak awal 
berdirinya menduduki peran sentral. Mula-
mula Cirebon diposisikan sebagai pusat 
kerajaan. Pada masa pemerintahan Hindia-
Belanda, Cirebon berkedudukan sebagai 
ibukota keresidenan, ibukota kabupaten, 
sekaligus ibukota distrik. Bahkan tahun 
1906 Cirebon dijadikan gemeente atau kota 
praja (Staatsblad 1906 Nomor 122). 
Berpuluh tahun kemudian, wilayah ini 
secara administratif terbagi menjadi Kota 
Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten 
Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan 
Kabupaten Kuningan, dengan luas wilayah 
569 Km persegi di bagian timur berbatasan 
langsung dengan Kabupaten Brebes Jawa 
Tengah. Sebagai salah satu pusat budaya dan 
sastra pesisir, dan pusat penyebaran Islam di 
Jawa Barat,1 Cirebon menyimpan banyak 
bukti sejarah, tidak hanya fisik seperti 
museum, masjid, keraton, makam, dan 
pesantren tua, juga non fisik seperti tradisi 
unik yang merupakan persenyawaan Jawa 
dengan Islam yang masih lestari hingga kini. 
Salah satu sumber penting lainnya dari 
sejarah 

Realitas penulisan sejarah di Indonesia yang 
dengan sengaja meminggirkan Islam dengan 
ulama dan santrinya sebagai pelaku  
sejarah, cukup lama terbiarkan hal ini 
sebagai dampak dari para ulama dan santri  
lebih mengutamakan tarikh Rasulullah SAW 
dan sejarah Khulafaur Rasydin atau sejarah 
Timur Tengah sebaliknya sejarah ulama 
Indonesia  sebagai warosatul anbiya  
di Indonesia tidak dijadikan obyek 
pembelajaran sejarahnya. (Api Sejarah, 
2010). 

 Proses penyebaran Islam di Jawa Barat lebih 
banyak dikisahkan melalui daerah Cirebon 
yang dikuasai seorang raja yang juga ulama 
yaitu Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal 
dengan Sunan Gunung Jati. Karena dua  
kekuasaan yang diperankannya yaitu 
kekuasaan politik dan agama, maka dia 
mendapatkan gelar Ratu Pandita.  
Sunan Gunung Jati yang tampil sebagai 
pemimpin agama dan politik, telah 
mengubah sistem dan struktur kenegaraan 
pada faham kekuasaan religius. Proses 
penyebaran Islam di Jawa Barat lebih 
banyak dikisahkan melalui daerah Cirebon 
yang dikuasai seorang raja yang juga ulama 
yaitu Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal 
dengan Sunan Gunung Jati. 
 
II. METODOLOGI 
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 
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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 
museum sejarah islam Indonesia. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bangunan Museum sejarah islam ini 
menerapkan gaya arsitektur kontekstual 
pada fasade bangunannya dimana 
Kontekstual menekankan bahwa sebuah 
bangunan harus mempunyai kaitan dengan 
lingkungan (bangunan yang berada di 
sekitarnya). Keterkaitan tersebut dapat 
dibentuk melalui proses menghidupkan 
kembali nafas spesifik yang ada dalam 
lingkungan (bangunan lama) ke dalam 
bangunan yang baru sesudahnya. 
Kontekstual menekankan bahwa sebuah 
bangunan harus mempunyai kaitan dengan 
lingkungan (bangunan yang berada di 
sekitarnya). Keterkaitan tersebut dapat 
dibentuk melalui proses menghidupkan 
kembali nafas spesifik yang ada dalam 
lingkungan (bangunan lama) ke dalam 
bangunan yang baru sesudahnya. 

Dari tema kontekstual secara perilaku dapat 
di lihat dari penyajian museum secara 
diorama keseluruhan sejarah itu sendiri atau 
dapat di sebut kontekstual terhadap materi 
sejarah yang ada sehingga pengguna dapat 
merasakan situasi yang ada hubungannya 
dengan suatu kejadian yaitu kejadian sejarah 
di masalalu sesuai dengan pengertian 
konteks dalam kamus besar bahasa 
indonesia. 
Sedangkan secara arsitektur tema 
kontekstual ini mengacu pada area Islamic 
center yang ada di dalam satu kawasan ini, 
dari desain bangunan museum ini 
mengambil beberapa elemen dari bangunan 
Islamic center yaitu : 

1. Bentuk atap 
2. Entrance masjid at-taqwa dan side 

entrance museum 
3. Bentuk lengkung pada portal antara 

kolom 
4. Kemiringan grid kiblat pada bangunan 
5. Ornament gapura cirikhas Cirebon 
6. Pola secondary skin pada gate Cirebon. 

2.1. Kondisi Lingkungan  
Analisa kondisi lingkungan pada 
museumini dibagi menjadi beberapa 
poin, yaitu analisa lokasi site, 
gambaran kondisi dan potensi lahan, 
serta peraturan daerah setempat. Juga 
dilengkapi dengan analisa orientasi 
bangunan dan analisa tapak lainnya, 
seperti prasarana, lalu lintas, sirkulasi, 
karakter lingkungan dan gambaran 
lingkungan sekitar yang dapat 
mempengaruhi perancangan  
museumini. 
Lokasi (Analisa Pemilihan Site) 

 Strength / Kekuatan 

Seperti pada analisi aksebilitas, 

Lokasi strategis dan mudah di akses 

 Weakness / Kelemahan 

Lokasi yang bias di bilang sangat 

dekat dengan rel kereta api maka hal 
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ini menjadi suatu kelemahan di lihat 

dari sudut kebisingan. 

 Opportunity / Kesempatan  

Karena lahan Berdampingan dengan 

Islamic Center maka hal ini dapat 

dijadikan kesempatan untuk 

bekerjasama 

 Threats / Ancaman 

Lokasi bibir pantai sekitar 1 KM dari 

bibir pantai maka Bencana Alam 

menjadi ancaman tersendiri untung 

gedung ini. 

Ga

mbar 1Foto Satelit Lokasi Proyek 

Keterangan 

Fungsi pemerintahan 

• Kantor BAKORWIL Cirebon 

• Stasiun Cirebon & PT. KAI 

Persero 

• Balai Kota Cirebon 

• Islamic Center Kota Cirebon 

• Alun-Alun Kejaksaan 

• Gedung Kejaksaan 

• Polres Cirebon 

Fungsi Komersil 

• Bentani Hotel Residence 

• Hotel Famili 
• Hotel Prima Cirebon 
• Hotel Langensari 
• Hotel Permata Hijau 
• Hotel Cahaya Murni 

• Hotel La Mega & Pusat Grosir 
Cirebon 

• The Luxton Hotel 
Fungsi Pendidikan 

• SDN Kebon Baru 1, 2, 3, 4, 5, 
6. 

• SMK Ma’Arif 
• SDN Kartini 
• SMAN 2 Cirebon 
• SMAN 1 Cirebon 
• SMAN 6 Cirebon 
• SMPN 2 Cirebon 
• SMPN 1 Cirebon 

3.2 Analisa Pencapaian 

 

 

 
 

 

 
Gambar 2. Analisis Pencapaian 

 
Kondisi saat ini pada lokasi yang berada 

di jalan siliwangi Cirebon merupakan 

jalan 2 jalur dengan 4 lajur dengan lebar 

jalan 16 meter, menurut warga sekitar 

pada jalan ini jarangterjadi kemacetan 

dan adapun kemacetan yang terjadi 

biasanya hanya pada jam bubaran 

sekolah karena di sekitar lokasi terdapan 

2 sekolah yang bersebrangan. Untuk jalur 

belakang sendiri yaitu Jl. Tanda Barang 

sejauh ini bukan area jalan yang di 

katakan sering mengalami kemacetan. 

(c) 

(a) 

(b) 
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Gambar 3. Analisis Pencapaian 

Keterangan  

 
 

 
 

 
 
Jalur sirkulasi di bedakan dalam 3 bagian 
yaitu : 
- Jalur pejalan kaki 
- Jalur kendaraan 
- Jalur service 
-  

3.3 Sintesa 

 
 
 
 
 

Gambar 4.  Sintesa Sirkulasi 
 

3.3.1 Kosep Zoning 
Pengelompokkan ruang dengan cara 
zonasi dan berdasarkan hirarki ruang, 
yaitu mengelompokkan ruang kedalam 
area public, privat, hingga service, 
berikut ini merupakan zonasi museum 
pada area tapak: 
 

• Pengelompokan ruang berdasarkan 
zoning 

 

Gambar 5.Analisis Zoning 

Rencana tapak museumyang akan 
direncanakan ini menggunakan pola 
organisasi ruang linier mengikuti 
panjang area tapak. Organisasi ruang 
linier merupakan komposisi yang dapat 
menghasilkan garis aksis yang kuat, 
organisasi ruang linier pada dasarnya 
terdiri dari sederetan ruang. Ruang-
ruang ini dapat berhubungan secara 
langsung satu dengan yang lain atau 
dihubungkan melalui ruang linier yang 
berbeda dan terpisah. 
Organisasi ruang linier pada tapak 
dapat dilihat dari area sirkulasi 
kendaraan yang mengelilingi bangunan 
museum yang memanjang, seperti pada 
gambar dibawah ini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6. Analisis Zoning

Jalur Servis 

Jalur Keluar Masuk 
Kendaraan 

Jalur Keluar Masuk 
Pejalan Kaki 

Jalur pejalan kaki setelah 
keluar dari drop off 

Angkutan 
umum 

Pohon 
sebagai 
vegetasi 

Taman di 
dalam site 
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Keterangan: 

Private 
Zoning privete di tempat kan di 
area yang memiliki kebisingan 
rendah, cahaya matahari yang 
cukup, pencapaian yang sulit di 
akses dan tidak memiliki view dari 
public 
 
Semi Private 
Zoning semi private di tempatkan 
di antara zoning 75ublic dan private 
agar sesuai irama selain itu agar 
mudah di akses dari zona 75ublic 
dan nantinya di gunakan zona 
75ublic di dalam bangunan dan 
memiliki sifat menengah dari setiap 
analisanya 
 
Publik 
Zoning public adalah zona yang 

mudah di akses dari luar site, 

memiliki kebisingan yang tinggi 

dan cahaya matahari timur dan 

barat yang berlebih kemungkinan 

besar nantinya digunakan area 

servis, dan area outdor. 

3.3.2 Konsep Masa Bangunan 

Konsep dasar dari bangunan 

Museumini adalah menciptakan 

Museum yang dipadukan dengan area  

pendidikan dan komersil dengan 

memberikan kepuasan dan 

kemudahan untuk mempelajari materi 

dalam museum, ramah terhadap 

bangunan dan lingkungan sekitar serta 

mencerminkan bangunan museum 

yang religius. 

Tema Kontekstual dapat 

dilihat dari gaya bangunan yang 

religius dan kontekstual terhadap 

Islamic center dengan pertimbangan 

beberapa landasan di antara lain yaitu 

: 

1. Hablum minallah 

- Penerapannya dalam bangunan 

adalah acuan orientasi kiblat untuk 

garis diagonal yang ada pada tapak 

dan arah dari museumnya sebagai 

fungsi utama. 

- Atap yang mengadopsi dari atap 

masjid memiliki bentuk 3 umpakan 

atap yang filoshopi iman, islam, 

ikhsan. 

2. Hablum minannas  

- Kontekstual atau ramah terhadap 

lingkungan terutama bangunan 

Islamic center. 

 

 

 

Gambar 7. Konsep Masa 

a. Bentuk atap mengikuti bentuk 

masjid yg ada di sekitar 

b. Side entrance memiliki pola 

seperti entrance masjid 

c. Bentuk lengkung mengadaptasi 

dari bentuk lengkung di 

Islamic center 

- Memanusiakan manusia dengan 

memberi area khusus pejalan kaki 

dan di buat nya plaza 
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untukmenghasilkan kesan santai, 

kesan ramah terhadap pengguna 

- Orientasi terhadap bentuk tapak 

 
 

 

 

Gambar 8. Orientasi terhadap tapak 
 

IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan sementara dari 
beberapa analisa ini adalah secara 
konseptual bangunan Museum ini 
harus dapat mencerminkan 
Bangunan bertema “context” yang 
dapat memadukan sebuah museum 
dan fungsi penunjangnya dengan 
dan menyiratkan semangat 
modernitas dan jiwa sebuah 
arsitektur kontekstual. 
Langgam arsitektur Kontekstual 
yang akan diterapkan pada 
bangunanMuseumini adalah harus 
dapat selaras,  Kontras dengan 
bangunan Islamic center, bentuk 
simpel namun berkesan kuat dan 
penggunaan material yang up to 
date sesuai dengan zamannya. 
Massa bangunan direncanakan 
terdiri dari 1 massa besar yang 
menampung segala akivitas Musem 
di dalamnya. Adapun Zoning pada 
bangunan museum ini 
dikelompokan menjadi publik, 
privat dan servis. untuk area public 
terdiri dari area foodcourt, kids 
corner, area edukasi bookstore, 
pepustakaan, pameran museum 
Area privat mencakup area 
pengelola Museum dan Area servis 
terdiri dari area gudang barang, 
utilitas dll. Arah zonasi dari depan 
menuju belakang adalah public-
privat-servis,  
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PENERAPAN ARSITEKTUR TROPIS PADA PERANCANGAN SEKOLAH ALAM 
PEMUNGKASAN 

Dian Kusbandiah¹, Giri Arta Alam² 
Progra Studi Arsitektur, Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia (ST-INTEN) 

 
  

Abstrak  

Sekolah Alam adalah fasilitas pendidikan dengan konsep pengembangan pendidikan secara 
alami, dengan 4 prinsip pengembangan yaitu pengembangan akhlak, pengembangan logika, 
pengembangan sifat kepemimpinan dan pengembangan mental bisnis. Keunikan sekolah alam 
dengan sekolah konvensional adalah pada elemen visusl- spasial, kinetik dan naturalis.   

Sekolah alam ini dirancang untuk menampung 800 orang, memilki fasilitas khusus seperti lahan 
tani dan ternak, juga ruang-ruang pendukung lainnya untuk mendukung program kurikulumnya. 
Konsep sekolah alam ini mengedepankan  alam  sebagai  media  belajar  siswa  dengan  
mempertimbangkan  kondisi  iklim  tropis  melalui perancangan bangunan yang berlandaskan 
terhadap kaidah-kaidah arsitektur tropis,     
Kata kunci :  Pendidikan, Sekolah, Alam, Arsitektur Tropis  
  
  

Abstract  
 

Nature  School  is  an  educational  facility  with  the  concept  of  developing  education  
naturally,  with  4 development principles namely moral development, logic development, 
developing the nature of leadership and business mental development. The uniqueness of natural 
schools with conventional schools is on visual-spatial, kinetic and naturalist elements.  

This natural school is designed to accommodate 800 people, has special facilities such as 
farmland and livestock, as well as other supporting spaces to support the curriculum program. 
The concept of nature school emphasizes nature as a medium for student learning by considering 
tropical climate conditions through building design based on the principles of tropical 
architecture,  
Keywords:  Education School, Nature, Tropical Architecture   
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan  adalah  hal  yang  sangat  
penting dalam  membangun  sumber  daya  
manusia  disuatu negara,  tak  terkecuali  di  
Indonesia.  Kota  Bandung yang  merupakan  
salah  satu  kota  pendidikan  di Indonesia pun 
tidak terlepas dari masalah pendidikan. Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. 
dalam Kajian Strategi Pembangunan Kota 
Bandung tahun  2017  menjelaskan  bahwa  
salah  satu permasalahan  pendidikan  yang  
terjadi  di  Kota Bandung    adalah  belum  
meratanya  kualitas pendidikan di Kota Bandung  
khususnya di wilayah pelosok Kota Bandung. 

Pemerintah  Kota  Bandung  melalui  Dinas 
Pendidikan  Kota  Bandung  tengah  mengusung  
misi dalam  memperbaiki  kualitas  pendidikan  
di  Kota Bandung.  Menanggapi  hal  ini  maka  
perlu  adanya pemerataan  dalam  sistem  
pendidikan  terutama  di wilayah-wilayah  
pelosok  Kota  Bandung    yang berwawasan  
lingkungan  serta  focus  terhadap 
pengembangan karakter siswa.  

Sekolah  Alam  merupakan  jabawan  bagi 
mereka  yang  menginginkan  dan  perubahan  
dalam dunia pendidikan yang pada akhirnya 
mengarah pada perbaikan  mutu  dan  hasil  
akhir  dari  proses pendidikan itu sendiri. 
Disekolah alam, siswa-siswa dibebaskan  
berekplorasi  dan  berekspresi  tanpa dibatasi  
sekat-sekat  dinding  dan  berbagai  aturan, yang  
mengekang  rasa  ingin  tahu  mereka,  yang 
membatasi interaksi mereka dengan kehidupan 
yang sebenarnya,  yang  membuat  mereka  
berjarak  dan akrab dengan alam mereka  

Dalam hal ini, arsitektur sebagai cabang ilmu 
untuk  meningkatkan  kualitas  Sekolah  Alam  
dalam rangka  mendukung  kegiatan  belajar  
mengajar  di sekolah tersebut.  Kota Bandung 
terletak di tengah tengah  provinsi  Jawa  Barat,  
serta  berada  pada ketinggian ±768 m di atas 
permukaan laut, dengan titik  tertinggi  di  
berada  di  sebelah  utara  dengan ketinggian 
1.050 meter di atas permukaan laut. Kota 
Bandung  dipengaruhi oleh iklim pegunungan 

yang lembab  dan  sejuk,  dengan  suhu  rata-rata  
23.5  °C, curah hujan rata-rata 200.4 mm dan 
jumlah hari hujan rata-rata 21.3 hari per bulan.  

Penekanan  desain  arsitektur  dengan 
pendekatan  terhadap  iklim  tropis  di  Kota  
Bandung tentu saja menjadi keharusan untuk 
diterapkan dalam perencanaan dan perancangan 
Sekolah Alam sebagai cerminan  filosofis  
sekolah  tersebut  pada bangunannya.  
Implementasi, penekanan  arsitektur tropis serta 
teknologi-teknologi yang ada dalam hal 
konservasi energi, air dan material dapat 
mendukung proses pembelajaran yang 
berlangsung menjadi lebih berkualitas  serta  
menghemat  biaya  konstruksi  serta operasional  
yang  merupakan  biaya  tertinggi  dalam hal 
pembangunan 

II. METODOLOGI 

Metode  perancangan  “Rumah  Sakit  
Khusus Jantung Kota Bandung” adalah dengan 
menggunakan metode  deskriptif  analitik  yang  
teruju  pada pemecahan masalah yang ada 
dengan memperhatikan kebutuhan  saat  ini.  
mengumpulkan  data  mengenai latar  belakang,  
lalu  melakukan  studi  preseden,  dan analisis 
tapak, lalu  menyimpulkan  sementara  untuk 
menemukan solusi desain. Selanjutnya 
mengevaluasi melalui  observasi  lapangan  dan  
studi  literature  kemudian  mengamati  langsung  
karakteristik  lokasi dan lingkungan sekitar.  

Pendekatan desain dilakukan dengan 
observasi terfokus pada tapak dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip Arsitektur Tropis  
yang merupakan tema dari ini.  Selain  itu  juga  
memperhatikan penerapan  konsep  nature  
dalam  membagi  zona bangunan pada tapak.   

Dari  data-data  yang  diperoleh  kemudian 
dilakukan  penelitian  terhadap  permasalahan  
desain yang  diperoleh,  dan  diharapkan  dapat  
ditemukan solusi  desain  yang  tepat  atas  
permasalahan perancangan yang muncul.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.1 Konsep Umum 

Sekolah Alam Pamungkasan  adalah salah 
satu bentuk  pendidikan  alternatif  yang  
menggabungkan dua konsep sekolah yaitu 
konsep sekolah alam dan sekolah terpadu. 
Sekolah Alam Pamungkasan  adalah salah satu 
bentuk  pendidikan  alternatif  menggunakan  
alam sebagai  media  utama  dalam  
pembelajaran  yang dilaksanakan  antar  jenjang  
pendidikan  (SD,  SMP, SMA) dalam satu lokasi 
dan di kelola secara terpadu baik  dari  aspek  
kurikulum,  pembelajaran,  guru sarana  dan  
prasarana,  managemen,  dan  evaluasi sehingga 
menjadi sekolah yang efektif. 

Alam pada kata sekolah alam mempunyai 
dua makna.  

Alam; dalam arti pengalaman  
Pendekatan  yang  dominan  digunakan  

dalam konsep  sekolah  alam  adalah  siswa  
diajak  untuk melalui  serangkaian  kegiatan  
(pengamalan  dan pengalaman)  
 Alam;  semesta  alam,  makhluk,  
dan  segala sesuatu yang diciptakan Allah swt. 
Sedangkan  Pamungkasan  diambil  dari  nama 
pendiri  Kerajaan  Arcamanik  yaitu  Prabu 
Pamungkasan.  Pamungkas  sendiri  memiliki 
arti Akhir, terakhir, yang paling di andalkan 
Kota  Bandung    terletak  di  tengah-tengah 
provinsi  Jawa  Barat,  serta  berada  pada  
ketinggian ±768 m di atas permukaan laut, 
dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara 
dengan ketinggian 1.050 meter  di  atas  
permukaan  laut.  Kota  Bandung dipengaruhi 
oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk,  
dengan  suhu  rata-rata  23.5  °C,  curah  hujan 
21.3 hari per bulan. 
 Penekanan  desain  arsitektur  
dengan   
pendekatan  terhadap  iklim  tropis  di  Kota  
Bandung tentu saja menjadi keharusan untuk 
diterapkan dalam perencanaan dan perancangan 
Sekolah Alam sebagai cerminan  filosofis  
sekolah  tersebut  pada bangunannya.  Sehingga  
Arsitektur  tropis  dipilih sebagai  tema dalam 
perancangan ini. 

 

1.2 Analisis Tapak  
1.2.1 Kontur 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Konsep Tapak 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

1.Lokasi Site terletak di area perbukitan dengan 
kontur yang tidak terlalu curam   
2.Barat laut terjadi pada bulan November - 
sebelah  timur  site  dan    berbatasan  dengan 
jalan   
3.Tenggara    terjadi  pada  bulan  Maret di area 
bagian selatan site   dengan reta-rata kemiringan 
± 13° (Potongan A). Sedangkan  di  bagian  
utara  site  kemiringan konturnya  cenderung  
lebih    rendah  dengan reta-rata kemiringan ± 7° 
(Potongan B) 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Potongan Kontur 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

1.2.2 Iklim 
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Kota  Bandung    dipengaruhi  oleh  
iklim pegunungan  yang  lembab  dan  sejuk  
,dengan suhu  rata-rata  °  23.5C  ,curah  hujan  
rata-rata 200.4mm  dan  jumlah    hari  hujan  
rata-rata 21.3hari per bulan. 

Sinar  matahari  masuk  dengan  
membawa banyak vegetasi dengan berbagai 
ukuran yang substansi  panas,  Sehingga  sebisa    
mungkin cahayanya  disaring  dan  di  pantulkan  
sebelum masuk ke dalam  bangunan  Dataran  
yang  lebih  tinggi  berada  di  bagian 3. Angin 
Februari  yang  dari  arah  barat    laut  menuju 
tenggara. (musim hujan). Kemiringan kontur 
yang paling curam berada 4. Angin Oktober 
yang dari arah tenggara  menuju barat laut. 
(musim kemarau). 

1.2.3 Aksesibilitas 
1. Akses menuju lokasi site terdapat pada 

bagian timur  site  melalui  jalan  
Arcamanik  dan  Jl. Sindanglaya 

2. Sering  terjadi  kepadatan  kendaraan  
pada  pagi sekitar jam 6.30 - 8.30 dan 
sore  sekitar jam 16.00-18.30 di hari 
kerja, sementara pada hari libur kondisi 
lalu  lintas kendaraan cenderung normal 

3. Pada  siang  hari  kondisi  lalu  lintas  
pada  Jalan sepi 

1.2.4 Vegetasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Vegetasi dan Utiitas Eksisting Site 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

1. Area  site  terletak  di  kawasan  dataran  
tinggi dimana  kawasan  terdapat  
memiliki  cukup tersebar di  area site ini   

2. Vegetasi dengan kepadatan cukup yang 
tinggi terletak di area site yg lebih 
rendah  sedangkan di area site yang 
lebih tinggi tidak terlalu banyak terdapat 
vegetasi. 

3. Konsep tapak sudah terdapat saluran 
drainase air hujan 

4. Dibagian barat site terdapat sungai 
Cisanggarung 

1.2.5 Orientasi Bangunan 
1. Bangunan memiliki potensi view ke 

arah timur dan barat  
2. Pada  bagian  timur  berbatasan  dengan  

Jl. Arcamanik  
3. Pada  Bagian  Barat  berbatasan  dengan  

sungai Cisanggarung, area perbukitan  
dan persawahan  

4. Pada  bagian  utara  berbatasan dengan 
permukiman warga. 

5. Pada  bagian  selatan  berbatasan  
dengan kampung Sawarga & area  
perkebunan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Batasan Tapak 

Sumber : Dokumen pribadi 

a) Sistem Perletakan Massa Bangunan 
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Gambar 6. Perletakan Massa Bangunan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

1. Menanggapi bentuk kontur yang ada pada site 
ini maka konsep perletakan masa bangunan 
disusun  secara  menyebar  ke  seluruh  area  
tapak  site  dengan  dimensi  masa  bangunan  
yang  tidak terlalu besaran dengan massa yang 
besar  

2. Penenmpatan bangunan dengan massa yang 
besar seperti Audtorium,  Masjid  &  Bangunan 
Pengelola ditempatkan di area depan atau di area 
yang konturnya tidak terlalu curam. 

 
 

 

 

 

Gambar 7. Konsep Penempatan Massa 
Bangunan 

Sumber: Dokumen Pribadi 

b) Zoning 

Zonasi pada area tapak dibagi berdasarkan 
fungsional ruang yaitu: 

1. Zona Publik, sesuai dengan fungsinya 
site yang berbatasan dengan 
permukiman agar penempatan massa  
bangunan  Pada  area  depan merupakan  
massa  bangunan  penyambutan dengan 
fungsi fungus ruang yang bersifat umum 

2. Zona Semi Publik, Penempatan massa 
bangunan pada area ini merupakan 
massa bangunan dengan sifat  yang  
semi  tebuka,  adapun  bangunan 
tersebut  diantaranya,  bangunan  Masjid  
dan Gedung Serbaguna. 

3. Zona  Service  ditempatkan  pada  area  
depan berdekatan dengan area gedung 
pengelola agar terjaga. 

4. Zona Private, Penempatan masa 
bangunan pada area ini ditempatkan 
pada area yang lebih dalam. digunakan  
untuk  kegiatan  belajar  mengajar 
sehingga  membutuhkan  tingkat  
kenyamanan yang lebih tinggi 

c) Vegetasi 

Vegetasi  eksisting  dimanfaatkan  
semaksimal mungkin sebagai peneduh / buffer 
dari radiasi sinar matahari. Penambahan  
vegetasi  di  area  depan  dan  batas dampak  
kebisingan  yang  ditimbulkan  akibat aktifitas 
sekolah. Membuat ruang henti khusus kendaraan 
umum barat. Dikarenakan  bagian  timur  
merupakan bagian  yang  berbatasan  dengan  
jalan  utama menuju site. Sedangkkan pada arah 
barat terdapat potensi view berupa pemandangan  

 

 

 

 

Gambar 8. View Mata Burung Sekolah Alam 
Pamungkasan 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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1. Akses keluar dan masuk area site di 
pisahkan pada 2 bagian agar aktifitas 
tidak terfokus pada satu titik yang 
berpotensi kemacetan. 

 

 

 

 

Gambar 9. View Area Entrance 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

2. Memisahkan  akses  masuk  dan  keluar  
bagi pejalan  kaki  yang  di  integrasikan  
dengan  area ruang henti khusus kendaraan 
umum. 

 

 

 

 

Gambar 14.  Ruang Henti Khusus Kendaraan 
Umum 

Sumber : Dokumen pribadi 

3.2. 6 Konsep Struktur 

 Untuk  bagian  struktur  atas  pada  
bangunan bangunan Sekolah Alam 
Pamungkasan menggunakan sistem struktur 
rangka yang terdiri dari balok kolom, pelat lantai  
kuda  kuda,  yang  semuanya menggunakan 
truktur beton bertulang 

 Untujk struktur pendukung pada 
konstruksi atap seperti gording, kaso dan reng 
menggunakan material bamboo, untuk 
memberikan kesan natural pada bagian rangka 
atap akan di ekspose dari sisi dalam bangunan. 
Khusus untuk bangunan serbaguna / aula, 
struktur atap akan menggunakan space truss di 
karenakan pada bangunan aula menggunakan 
system struktur batang. 

IV. KESIMPULAN 

Sekolah Alam Pamungkasan  adalah salah 
satu bentuk  pendidikan  alternatif  
menggunakan  alam sebagai  media  utama  
dalam  pembelajaran  yang dilaksanakan  antar  
jenjang  pendidikan  (SD,  SMP, SMA) dalam 
satu lokasi dan di kelola secara terpadu baik  
dari  aspek  kurikulum,  pembelajaran,  guru 
sarana  dan  prasarana,  managemen,  dan  
evaluasi, sehingga menjadi sekolah yang efektif. 
Sekolah Alam Pemungkasan dirancang guna 
memenuhi kebutuhan akan sarana pendidikan  di 
Kota Bandung terutama di wilayah pingggiran 
kota, sesuai dengan misi yang di usung oleh 
Dinas Pendidikan Kota Bandung. Konsep 
perancangan  yang  di  terapkan  pada  bangunan 
Sekolah  Alam  Pamungkasan  ini  mengacu  
kepada iklim/kondisi alam di area site, 
sehinggga acuan yang digunakan adalah prinsip-
prinsip Arsitektur Tropis. 
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Abstrak 

Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena Penyakit Tidak Menular (PTM) (63% dari 

seluruh kematian). Secara global PTM penyebab kematian nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit 

kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan 

pembuluh darah, seperti: Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung atau Payah Jantung, 

Hipertensi dan Stroke. Berdasarkan pusat data dan informasi kementrian kesehatan Republik 

Indonesia,estimasi jumlah penderita penyakit jantung terbesar terdapat di Provinsi Jawa 

Barat.Perancangan Rumah Sakit Khusus Jantung Kota Bandung yang ideal sesuai dengan fungsi dan 

kebutuhan merupakan suatu langkah nyata dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat.dengan penerapan Prinsip terapi alami pada perancangan guna memulihkan kesehatan 

manusia oleh alam sekitarnya. 

Kata Kunci : Kardiovaskuler, Terapi Alami, Rumah Sakit 

 

Abstract 

Every year more than 36 million people die from Non-Communicable Diseases (PTM) (63% of all 

deaths). Globally the number one cause of death every year is cardiovascular disease. Cardiovascular 

disease is a disease caused by heart and blood vessel dysfunction, such as: Coronary Heart Disease, 

Heart Failure or Heart Disease, Hypertension and Stroke. Based on the data and information center of 

the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the estimated number of patients with the greatest 

heart disease is in West Java Province. The ideal Heart Hospital Design in Bandung in accordance with 

its functions and needs is a concrete step in maximizing health services for the community. natural 

therapy in design to restore human health by the natural surroundings. 

Keyword: Cardiovascular, Natural Therapy, Hospital 
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I. PENDAHULUAN 

 Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang 

meninggal karena Penyakit Tidak Menular 

(PTM) (63% dari seluruh kematian). Lebih dari 

9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit 

tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun, dan 

90% dari kematian “dini” tersebut terjadi di 

negara berpenghasilan rendah dan menengah.  

 Secara global PTM penyebab kematian 

nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit 

kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah 

penyakit yang disebabkan gangguan fungsi 

jantung dan pembuluh darah, seperti: Penyakit 

Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung atau 

Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke. 

Berdasarkan pusat data dan informasi 

kementrian kesehatan Republik 

Indonesia,estimasi jumlah penderita 

penyakit jantung terbesar terdapat di 

Provinsi Jawa Barat. 

 Setiap tahunnya Hari Jantung Dunia 

diperingati setiap tanggal 29 September. 

Untuk meperingati Hari Heart-Healthy 

Environment” atau “Lingkungan Sehat 

bagi Jantung” yang bertujuan untuk 

menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler 

bagi individu, keluarga dan orang sekitar. 

Dalam rangka mengendalikan peningkatan 

kejadian penyakit, kematian dan kecacatan 

yang disebabkan penyakit kardiovaskuler, 

perlu dilakukan upaya pencegahan dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat 

dengan mengenali gejala dan risiko 

penyakit kardiovaskuler sehingga dapat 

menentukan langkah-langkah pencegahan 

yang tepat. 
 Berdasarkan data di atas maka  

diperlukan adanya peningkatan sarana dan 

prasarana dalam memberikan pelayanan 

kesehatan khusus jantung umum nya di 

Indonesia dan khususnya di kota bandung. 

Perancangan Rumah Sakit Khusus Jantung Kota 

Bandung merupakan suatu langkah nyata dalam 

memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. 

II. METODOLOGI 

 Metode perancangan “Rumah Sakit 

Khusus Jantung Kota Bandung” adalah dengan 

menggunakan metode deskriptif analitik yang 

teruju pada pemecahan masalah yang ada 

dengan memperhatikan kebutuhan saat ini. 

mengumpulkan data mengenai latar belakang, 

lalu melakukan studi preseden, dan analisis 

tapak, lalu menyimpulkan sementara untuk 

menemukan solusi desain. Selanjutnya 

mengevaluasi melalui observasi lapangan dan 

studi literatur, kemudian mengamati langsung 

karakteristik lokasi dan lingkungan sekitar. 

 Pendekatan desain dilakukan dengan 

observasi terfokus pada tapak dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip Natural Healing 

yang merupakan tema dari perancangan ini. 

Selain itu juga memperhatikan penerapan 
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konsep Green dalam membagi zona bangunan 

pada tapak. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep dasar dari bangunan Rumah Sakit 

ini adalah menjadikan terapi / penyembuhan 

pasien pasca pengobatan menjadi lebih cepat 

yaitu dengan pendekatan dan penerapan 

elemen – elemen pendukung pada bangunan 

baik dari pola tatanan ruang di dalamnya 

maupun dari sisi kenyamanan visual sehingga 

memberikan kenyamanan bagi psikologis 

pasien .serta menerapkan kaidah – kaidah 

teknis tentang rumah sakit. 

Tema Natural Healing Therapy dapat 

dilihat dari zonasi ruang yang di terapkan dan 

faktor penunjangnya yaitu adanya ruang tebuka 

hijau di dalam bangunan guna memberikan 

efek rilex bagi pasien dalam masa 

penyembuhan pasca pengobatan dengan 

adanya healing garden maka proses 

penyembuhan pasien secara cepat dapat 

tercapai, didukung dengan factor penunjang 

seperti penerapan material ,pengkondisian 

udara dan matahari. 

3.1 Kondisi Lingkungan 

Tapak berdampingan dengan Instansi 

Pemerintahan dan Pendidikan, sedangkan untuk 

area belakang tapak berdampingan dengan area 

persawahan dan pemukiman warga. 

 

Gambar 1. Kondisi Lingkungan 

3.1.1 Analisa Site 

Analisa S.W.O.T 

Strenght 

• site berada di rencana pengembangan 
wilayah kota bandung. 

• site berada di area jalan arteri primer. 

• site berada dekat dengan kawasan 
sumarecon gedebage. 

• aksesibilitas untuk jalur transportasi 
sangat mudah 

Weakness 

• site berada di samping polda dimana 
memungkinkan menjadi sumber 
kebisingan pada jam – jam tertentu. 

• site merupakan tanah rawa karena 
bekas pesawahan. 

Opportunity 

• Karena lahan Berdampingan dengan 

POLDA JABAR maka hal ini dapat 

dijadikan kesempatan untuk 

bekerjasama dalam pelayanan 

kesehatan. 

• Menjadi pilihan utama pelayanan 

kesehatan masyarakat sekitar di wilayah 

bandung timur khususnya. 
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Threath 

• Lokasi berada di area dengan kondisi 

existing bekas pesawahan sehingga akan 

mempengaruhi kualitas air bersih 

3.2 Tata Guna sekitar Site 

 

Gambar 2. Kondisi Lingkungan 

1. Kantor kecamatan Panyileukan 

2. Rumah makan 

3. Pabrik 

4. Polda jabar 

5. Universitas 

6. Pemukiman warga 

7. Area persawahan 

8. Badan pusat vulkanologi 

9. Dinas perhutani jabar 

10. Distributor elpiji 

11. Hotel 

 

Gambar 3. Kondisi Tapak 

3.3 Konsep Tapak 

secara konseptual bangunan Rumah sakit 

ini harus dapat mencerminkan Bangunan bertema 

“Natural Healing Therapy” yang dapat 

memadukan Fungsi Utama dan Fungsi 

Penunjangnya dengan Prinsip Pelayanan 

Cepat Tanggap. 

Langgam arsitektur Modern yang 

akan diterapkan pada bangunan Rumah Sakit 

ini harus dapat selaras,  dan mencerminkan 

Rumah Sakit yang bernuansa Familiar, bentuk 

simpel namun berkesan kuat dan penggunaan 

material yang up to date sesuai dengan 

zamannya. 

Massa bangunan direncanakan terdiri dari 

1 massa besar yang menampung segala 

akivitas utama dan penunjang di dalamnya. 

Adapun Zoning pada bangunan Rumah Sakit 

ini dikelompokan menjadi publik, privat dan 

servis. 

 

Gambar 4. Massa Bangunan 
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Gambar 5. Gubahan Massa 

3.4 Zoning 

Pengelompokkan ruang dengan cara zonasi dan 

berdasarkan hirarki ruang, yaitu 

mengelompokkan ruang kedalam area public, 

privat, hingga service, berikut ini merupakan 

zonasi Rumah Sakit  pada area tapak: 

 

Gambar 6. Penempatan Massa Bangunan 

Zonasi pada area tapak dibagi berdasarkan 

fungsional ruang dan menerapkan karakter 

analogi pada tubuh manusia yaitu : 

1. Sesuai dengan fungsinya penempatan 

massa bangunan Pada area depan 

merupakan massa bangunan 

penyambutan / permulaan dengan 

komplektifitas pelayanan awal seperti 

unit gawat darurat dan unit rawat jalan 

serta manajemen rumah sakit 

2. Penempatan massa bangunan pada area 

ini merupakan massa bangunan dengan 

komplektifitas pelayanan vital dan 

berat yaitu tingkat pelayanan lanjutan 

seperti pelayanan bedah dan penunjang 

medis 

3. Penempatan massa bangunan pada area 

ini merupakan massa bangunan yang 

menunjang keberlangsungan pada area 

awal dan area pelayanan medis vital 

3.5 Konsep Tata Letak Massa 

Perletakan Massa bangunan 

disesuaikan dengan Zonasi ruang dan orientasi 

sekitar site. Orientasi bangunan tanggap 

terhadap jalan utama Soekarno Hatta dimana 

pada area ini fasad bangunan harus dibuat 

menarik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Penataan Massa Bangunan 
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Gambar 8. Gubahan Massa 

Konsep gubahan massa yang orientasi nya 

terhadap site dan di padukan dengan grid 

bangunan sekitar menghasilkan bentukan simple 

dan sesuai kebutuhan. 

Konsep perencanaan tapak tidak jauh 

berbeda dengan konsep dasar, tapak dirancang 

konfirmatif dan komunikatif bagi pengguna 

sehingga tidak menghabiskan waktu 

pencapaian, serta menerapkan konsep – 

konsep tanggap darurat sehingga kegiatan 

yang berada di dalamnya dapat terorganisir 

dengan baik.tersedianya fasilitas bagi semua 

pengguna baik pejalan kaki maupun 

pengendara kendaraan bermotor. 

III. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil Analisa dan konsep 

pada bangunan rumah sakit ini adalah menghasil 

kan sebuah rancangan yang dapat memberikan 

pemecahan permasalahan   dalam pelayanan 

kesehatan khusus nya di wilayah bandung timur. 

Dengan memiliki konsep Healing maka 
diharapkan Rumah Sakit ini menjadi pilihan 
utama bagi masyarakat dalam pelayanan 
kesehatan mengingat belum adanya fasilitas 
kesehatan yang memadai di wilayah bandung 
timur. 
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