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EDITORIAL 

 

Dunia Arsitektur dewasa ini juga dihadapkan pada suatu isu bau. Krisi energy karena 
sumber daya alam yang dieksploitasi sejak industrialisasi dunia kini terasa gejalanya.Perubahan 
iklim, pemanasan global, dan bencana lainnya menjadi dampak dari krisis energi dan perusakan 
lingkungan. Jelas sekali dunia konstruksi menjadi salah satu penyebabnya.Pemanasan global 
merupakan isu utama yang saat ini sedang di pecahkan cara mengatasinya. Arsitektur juga dapat 
berefek negatif terhadap kondisi lingkungan, oleh sebab   itu   perlu   adanya   konsep   arsitektur   
baru   yang   ramah   lingkungan.Green Architecture merupakan salah satu solusinya. Bagian dari 
arsitektur hijau adalah arsitektur   Bioklmatik   yang   merupakan   perancangan   gedung   yang   
menyesuaikan dengan iklim tempat bangunan berada. Namun saat ini sedikit yang mengetahui 
bahawa arsitektur bioklimatik juga memilki aspek keindahan tersendiri yang juga memiliki 
fungsi yang menguntungkan bangunan tersebut. Penting bagi arsitek-arsitekmuda untuk 
mengetahui aspek estetika dari arsitektur bioklimatik ini sehingga pada masa depan Indonesia 
dapat memiliki bangunan yang ramah lingkungan serta sesuai dengan iklimnya 

Kelima penulis mengungkapkan Isu lainnya yang menjadi berkembang adalah kurangnya 
ketersediaan lahan.Kurang berhasilnya penerapan otonomi daerah pemerintahan reformasi kita 
ini tetap menjadikan kota sebagai pusat perekonomian nasional. Akibatnya lahan di perkotaan 
semakin menipis. Membuat karya arsitektur selain ramah lingkungan kini dihadapkan pada suatu 
kenyataan penyempitan ruang binaan. Bangunan yang efisien dengan keadaan dan “compact” 
dengan segala bentuk keadaan mulai ditinjau dalam penerapan arsitektur kontemporer. 

. 

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 Penerapan Arsitektur The Store Of Tomorrow Pada Cibiru Techno Mall 
di Kota Bandung Karya Dede Lukman Nurhakim 



IMPLEMENTASI KONSEP ARSITEKTUR HIJAU 

PADA GEDUNG PESANTREN MODERN “MINHA” 

Wowo Adhizar Darwin¹, Nursonah² 

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

 

Abstrak 

Pendidikan sangat berpengaruh besar dalam mengubah sikap mental dan perilaku manusia. 
Dengan Pendidikan perilaku-perilaku negatif yang terjadi di masyarakat dapat 
diminimalisir, baik pendidikan dengan jalur formal seperti sekolah atau pun nonformal 
seperti pesantren, atau memadukan keduanya. Pendidikan bukan sekedar proses 
transformasi ilmu dan teknologi saja. Pendidikan adalah sebuah proses pengembangan dan 
pembinaan manusia agar memiliki integritas iman, ilmu, dan amal. 

Pesantren Modern “MINHA” hadir sebagai salah satu sarana untuk mendukung para orang 
tua dalam mendidik akan nilai-nilai islam bagi putra-putrinya. Dengan adanya Pesantren 
Modern “MINHA” RA, MI, MTS, MA diharapkan pendidikan pada anak menjadi lebih fokus 
karena adanya keberlanjutan dalam proses pembelajarannya. 

Arsitektur Hijau yaitu pendekatan perencanaan arsitektur yang berusaha meminimalisasi 
berbagai pengaruh membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Konsep 
arsitektur hijau memberi kontribusi pada masalah lingkungan khususnya pemanasan global. 
Apalagi bangunan adalah penghasil terbesar lebih dari 30% emisi global karbon dioksida 
sebagai salah satu penyebab pemanasan global. 

Berdasarkan standar GBCI (Green Building Council Indonesia ) terdapat 6 point yang akan 
diterapkan pada konsep perancangan Pesantren Modern MINHA yaitu, selubung bangunan, 
sistem pengkondisian udara dan ventilasi, sistem pencahayaan, sistem listrik dan transfortasi 
vertikal, efisiensi air dan pengolahan lansekap. 

Kata Kunci: Pesantren Modern, Pemanasan global, Arsitektur Hijau, GBCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Education is very influential in changing mental attitudes and human behavior. With 
Education negative behaviors that occur in the community can be minimized, either 
education with formal channels such as school or non-formal, such as Pesantren (Boarding 
School), or combining the two. Education is not just a process of transformation of science 
and technology. Education is a process of developing and fostering people to have the 
integrity of faith, knowledge and charity. 

Islamic Boarding School "MINHA" is present as a means to support parents in educating 
Islamic values for their children. With the existence of the Islamic Boarding School 
"MINHA" RA, MI, MTS, MA, it is expected that education for children will become more 
focused because of the sustainability in the learning process. 

Green Architecture is an architectural planning approach that seeks to minimize various 
harmful effects on human health and the environment. The concept of green architecture 
contributes to environmental problems, especially global warming. Moreover, the building is 
the largest producer of more than 30% of global emissions of carbon dioxide as one of the 
causes of global warming. 

Based on the GBCI (Green Building Council Indonesia) standard, there are 6 points that will 
be applied to the design concept of the MINHA Islamic Boarding School, namely the building 
envelope, the air conditioning and ventilation systems, lighting systems, electrical systems 
and vertical transportation, water efficiency and landscape processing. 

Keywords: Islamic Boarding School, Global Warming, Green Architecture, GBCI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 
Pendidikan sangat berpengaruh besar dalam 
mengubah sikap mental dan perilaku 
manusia. Dengan Pendidikan perilaku-
perilaku negatif yang terjadi di masyarakat 
dapat diminimalisir, baik pendidikan 
dengan jalur formal seperti sekolah atau 
pun nonformal seperti pesantren, atau 
memadukan keduanya. Hal tersebut sesuai 
dengan tujuan pendidikan yang diarahkan 
kepada pembinaan dan pengembangan 
seluruh aspek kepribadian manusia yang 
seutuhnya, yakni manusia yang kaafah 
(Djamari, 1995: 85) 

Pendidikan bukan sekedar proses 
transformasi ilmu dan teknologi saja. 
Pendidikan adalah sebuah proses 
pengembangan dan pembinaan manusia 
agar memiliki integritas iman, ilmu, dan 
amal. Sesuai dengan visi dan misi dari 
Direktorat Jendral Pendidikan Islam 
Kementrian Agama RI Tahun 2015-2019, 
yaitu:  

Visi Pendidikan Islam adalah: 

"Terwujudnya Pendidikan Islam Yang 
Unggul, Moderat, dan Menjadi Rujukan 
Dunia Dalam Integrasi Ilmu Agama, 
Pengetahuan dan Teknologi" 

Misi Pendidikan Islam adalah : 

- Meningkatkan akses Pendidikan 
Islam yang merata 

- Meningkatkan mutu Pendidikan 
Islam 

- Meningkatkan relevansi dan daya 
saing Pendidikan Islam 

- Meningkatkan tata kelola 
Pendidikan Islam yang baik. 

Berangkat dari permasalahan tersebut, 
maka Pesantren Modern “MINHA” hadir 
sebagai salah satu sarana untuk mendukung 
para orang tua dalam mendidik akan nilai-
nilai islam bagi putra-putrinya. Dengan 
adanya Pesantren Modern “MINHA” RA, 
MI, MTS, MA diharapkan pendidikan pada 

anak menjadi lebih fokus karena adanya 
keberlanjutan dalam proses 
pembelajarannya. 

Berangkat dari isu-isu seputar global 
warming, konsep perancangan yang akan 
diusung pada pesantren modern “MINHA” 
ini akan merujuk pada konsep Arsitektur 
Hijau. Dimana diharapkan dengan tema ini 
dapat mengurangi dampak negatif dari 
penggolahan tapak yang terbangun. 

Berdasarkan standar GBCI (Green 
Building Council Indonesia ) terdapat 6 
point yang akan diterapkan pada konsep 
perancangan Pesantren Modern MINHA 
yaitu, selubung bangunan, siStem 
pengkondisian udara dan ventilasi, sistem 
pencahayaan, sistem listrik dan transfortasi 
vertikal, efisiensi air dan pengolahan 
lansekap. 

Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 
perancangan ini adalah: 

1. Apa dan bagaimana merancang 
sebuah pesantren modern yang 
baik dan benar  

2. Apa dan bagaimana implementasi 
dari konsep arsitektur hijau pada 
gedung pesantren modern 
 

II. METODOLOGI 
Secara keseluruhan metode yang digunakan 
adalah simulasi kualitatif, yaitu penelitian yang 
bertujuan mencari gambaran memalui 
perencanaan dan perancangan bangunan dengan 
konsep Arsitektur Hijau. Menguraikan, 
memaparkan data-data primer maupun 
sekunder. Data primer berupa survey lapangan. 
Data sekunder merupakan studi literatur dan 
dokumen perencanaan diperoleh dari buku, 
internet, dan survey lapangan langsung. 

Dari hasil perencanaan dan perancangan ini 
diharapkan akan menghasilkan sebuah desain 
dengan konsep gren arsitektur yang sesuai 
dengan standar GBCI. 

 



Gambar 1 Peta lokasi 

Sumber : 
https://www.googlem
aps.co.id 

Gambar 2 Sirkulasi silang 

Sumber : Dokumentasi analisis 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lokasi objek penelitian 

Alamat : Jl. Cilengkrang 1, Kel. Palasari, 
Kec. Cibiru Kota Bandung. Indonesia 

 

Lokasi yang akan 
dijadikan objek dari 
Pesantren modern 
“MNHA” berada di 
jalan Cilengkrang 1, 
Kel. Palsari, Kec. 
Cibiru. Kota Bandung.di sisi timur site 
berbatasan dengan pemukiman warga, sisi 
selatan berbatsan dengan jl. AH. Nasution. 
Di sebelah barat dan utara berbatasan 
dengan sawah produktif. 

Lokasi yang akan dijadikan proyek ini 
cukup strategis terletak di wilayah 
Bandung Timur dan memiliki akses yang 
mudah, terletak di ruas jalan primer yang 
menghubungkan Bandung, Sumedang, 
Garut. Selain itu cukup dekat dengan 
beberapa kantor pemerintahan, RSUD 
Ujung Berung, Kantor Polisi Cipadung, 
dan beberapa bangunan-bangunan jasa 
lainnya. Selain itu juga dekat dengan 
wisata alam seperti Curug Cilengkrang dan 
Gunung Manglayang. 

3.1 Analisa 

Berdasarkan  standar Green Building 
Council Indonesia (GBCI), terdapat 6 point 
penerapan Green Building pada bangunan, 
yaitu : 

1. Selubung bangunan 
2. Sistem pengkondisian udara dan 

ventilasi 
3. Sistem pencahayaan 
4. Sistem listrik dan transfortasi 

vertikal 
5. efisiensi air 
6. Pengolahan lansekap. 

Konsep perancangan yang di gunakan 
sebagai rujukan perancangan pesantren 
modern  

MINHA ini berpedoman pada standar 
GBCI tersebut. 

1. Selubung bangunan 

Selubung 
bangunan terdiri dari komponen tak tembus 
cahaya (misalnya dinding) dan sistem 
fenestrasi atau komponen tembus cahaya 
(misalnya jendela) yang memisahkan 
interior bangunan dari lingkungan luar. 
Selubung bangunan memberikan 
perlindungan terhadap pengaruh 
lingkungan luar yang tidak dikehendaki 
seperti panas, radiasi, angin, hujan, 
kebisingan, polusi dll.  

Untuk mengurangi mengurangi panas 
radiasai yang berlebihan ke dalam ruangan 
maka pada area timur dan barat 
menggunakan dinding masif, ruang – ruang 
servis dan tangga diletakan pada sisi barat 
sehingga dapat berfungsi sebagai thermal 
buffer zone. penggunaan atap pelana  dapat 
menguragi 50% dari panas radiasi matahari 
yang ditimbulkan. 

 

 

 

 

 

2. Sistem pengkondisian udara dan 
ventilasi 

Canopi sebagai buffer 
sebelum udara masuk 
ke dalam ruangan 

Atap pelana mengragi panas 
sampai dengan 50% 



Gambar 4 Denah dan Tampak Bangunan 
Pembelajaran 

Sumber : Dokumentasi Perancangan 

U 

Gambar 3 Ruang kelas 

Sumber : Dokumentasi perancangan 

Gambar 6  Kolam retensi 

Sumber : Dokumentasi Perancangan 

Sistem pengkondisian udara digunakan 
untuk mengatur suhu udara dan 
kelembaban yang nyaman di dalam 
ruangan. Hal ini kontras dengan arsitektur 
tradisional Indonesia, yang sangat 
bergantung pada sistem peneduh yang 
melindungi ruangan dari terik sinar 
matahari, serta adanya hembusan angin 
yang bebas melalui bangunan. Dalam iklim 
tropis Indonesia, kenyamanan termal  

 

 

 

 

 

 

terutama disediakan oleh pendinginan suhu 
ruangan, penurunan kadar kelembaban 
udara yang dipasok ke dalam ruangan, dan 
memastikan pasokan udara bersih. 
Sirkulasi udara yang baik dapat membantu 
efektifitas serta kesehatan bagi 
penggunanya. ventasi alami digunakan 
untuk memberikan jalur sirkulasi silang 
dan plafond yang tinggi sebagai pelepasan 
udara panas. 

3. Sistem pencahayaan 

Pada siang hari penggunaan Daylight 
dimanfaatkan sebagai efisiensi 
penghematan energi, bukaan dibuat 
semaksimal mugkin agar cahaya bisa 
masuk secara optimal. sistem kontrol 
lampu juga digunakaan pada lampu luar 
dimana lampu akan meredup 
menyesuaikan dengan tingkat cahaya yang 
ada. 

 

 

 

 

 

4. Sistem listrik dan transfortasi 
vertikal 

Sistem tenaga listrik menyalurkan listrik 
yang dihasilkan dari sumber (biasanya 
pembangkit listrik) dan memasoknya untuk 
bangunan dan sistem didalamnya, seperti 
pencahayaan, pengkondisian udara, 
peralatan dan ventilasi. 

 

 

Gambar 5 Penempatan sensor cahaya 

Sumber  : Dokumentasi website PU 

5. Efisiensi air 

 

 



Gambar 7 skematik air bersih 

Sumber : dokumen website PU 

Gambar 8 Orientasi site 

Sumber : Dokumentasi Perancangan 

Gambar 9 Kebun Siswa 

Sumber : Dokumentasi Perancangan 

Untuk menghemat air maka dilakukan 
pengolahan air limbah rumah tangga untuk 
digunakan kembali sebagai air konsumsi. 
selain itu dibuat juga kolam retensi yang 
berasal dari air hujan dan grey water yang 
nantinya digunakan kembali untuk 
penggunaan hidran, flush tolet, menyiram 
tanaman. Pada kolam dibuat air mancur 
yang selain menambah estetika juga 
berfungsi mengurangi efek pantulan 
cahaya. 

 

6. Pengolahan lansekap. 

Untuk mengurangi efek panas matahari 
orientasi bangunan dibuat memanjang ke 
timur barat. 

 

Pengolahan lansekap diusakan sedikit 
mungkin membuat perkerasan, pada area 
parkir material yang digunakan adalah 

grassblok sehingga air tetap dapat terserap 
ketanah, penanaman berbagai jenis pohon 
juga dilakukan agar udara disekitar 
menjadi lebih sejuk, selain itu disediakan 
area kebun siswa yang ditanami beberapa 
jenis tanaman buah-buahan yang nantinya 
dapat dikonsumsi oleh penghuni. 

 

 

 

IV. KESIMPULAN 

Konsep Arsitektur Hijau ini memiliki 
beberapa manfaat diantaranya bangunan 
lebih tahan lama, hemat energi, perawatan 
bangunan lebih minimal, lebih nyaman 
ditinggali, serta lebih sehat bagi penghuni.  

Selain karna adanya pemanasan global, 
penciptaan atau inovasi energi yang 
terbarukan juga menjadi latar belakang 
timbulnya konsep green architecture. 
Sampai pada akhirnya timbul konsep 
Green Building. Dengan konsep hemat 
energy yang tepat, konsumsi energi suatu 
gedung dapat diturunkan hingga 50%, 
dengan hanya menambah investasi sebesar 
5% saat pembangunannya. ”Dengan hanya 
menambah 5% dari biaya pembangunan 
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gedung biasa, konsumsi energi gedung 
dapat diturunkan hingga 50. Selain dari sisi 
desain yang dipertimbangkan untuk 
meminimalkan masuknya sinar matahari 
sehingga mengurangi penggunaan beban 
Air Conditioner (AC) 

6 point penerapan Green Building Green 
Building Council Indonesia (GBCI) yang 
diaplikasikan pada bangunan, yaitu : 

1. Selubung bangunan 
- Bukaan dibuat di sisi utara selatan, 

sedangkan area timur dan barat 
dibuat dinding masiv 

- Penggunaan atap pelana 
- Pada denah zona servis 

ditempatkan di sisi timur dan barat, 
dimaksudkan sebagai bufer zone.  

2. Sistem pengkondisian udara dan 
ventilasi 

- Penerapan sirkulasi silang, agar 
udara mengalir dengan bebas 
kedalam ruangan 

3. Sistem pencahayaan 
- Membuat bukaan pada area utara 

selatan, dan memanfaatkan cahaya 
daylight. 

4. Sistem listrik dan transfortasi 
vertikal 

- Pengunaan sistem kontrol lampu, 
agar lampu secara otomatis 
menyesuaikan dengan cahaya 
alami yang masuk kedalam 
ruangan 

5. efisiensi air 
- recycle water 
- membuat kolam retensi untuk 

cadangan air 
6. Pengolahan lansekap. 
- Orientasi bangunan dibuat 

memanjang dr timur ke barat 
- Penggunaan hardscape dan 

sofhscape, sepeti area parkir 
menggunakan grassblock agar 
dapat tetap meresap kedalam tanah. 
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PENERAPAN ARSITEKTUR BIOKLIMATIK  

PADA BANDUNG BEAUTY & WELLNESS CENTER 

Husna Izzati¹, Puteri Andam Dewi² 

 
Program Studi Arsitektur, Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia 

Abstrak 

Melihat pesatnya perkembangan wellness tourism di indonesia, serta belum adanya fasilitas 

bangunan wellness tourism yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan memenuhi dimensi 

wellness itu sendiri,  maka Tugas Akhir ini mengangkat judul “Bandung Beauty & Wellness Center”. 

Bangunan ini merupakan bangunan dengan fasilitas perawatan kecantikan dan kesehatan di kota 

Bandung guna memenuhi kebutuhan masyarakat kota Bandung dan mendukung program pemerintah 

dalam wisata kesehatan / wellness tourism  sesuai standar yang berlaku untuk menjadi standar baru 

dalam perancangan fasilitas yang mendukung sektor pariwisata kota Bandung terutama di bidang 

wisata kesehatan / wellness tourism dengan menerapkan prinsip arsitektur bioklimatik pada 

perancangannya guna menyelaraskan antara kesehatan manusia dan lingkungannya. 

Kata kunci : Wisata Kesehatan, Wellness Tourism, Arsitektur, Bioklimatik. 

 

 

Abstract 

 

Seeing the rapid development of wellness tourism in Indonesia, as well as the absence of 

wellness tourism building’s facilities in accordance with government regulations and fulfilling the 

wellness dimension itself, this Final Project takes the title "Bandung Beauty & Wellness Center". This 

building has beauty and health care facilities in Bandung to meet the needs of the people in Bandung 

and support government’s programs in wellness tourism according to applicable standards to become 

a new standard in the design of facilities that support the tourism sector in Bandung, especially in 

wellness tourism sector by applying the principles of bioclimatic architecture to its design to 

harmonize between human health and the environment. 

Keywords : Wellness Tourism, Architecture, Bioclimatic.

 

 

I. PENDAHULUAN 
Di tengah rutinitas dan kesibukan, manusia 

berusaha ingin keluar dari rutinitas dengan 
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mengadakan perjalanan untuk mendapatkan 

kesehatan dan kebugaran, baik yang dilakukan 

di negaranya sendiri maupun lintas negara. 

Bagi masyarakat modern, terapi kesehatan dan 

juga sarana untuk memanjakan diri menjadi 

suatu kebutuhan bahkan telah menjadi trend 

saat ini, termasuk juga langganan datang ke 

SPA atau therapy untuk memulihkan tubuh 

dari rasa lelah menjadi gaya hidup masyarakat. 

Tingginya minat gaya hidup sehat pada 

masyarakat modern dewasa ini menyebabkan 

meningkatnya kebutuhan fasilitas kesehatan 

(wellness).  

Wellness center merupakan strategi 

perencanaan pengembangan wisata kesehatan 

(wellness tourism) oleh Kemenkes dan 

Kemenpar. Strategi ini diawali dengan adanya 

Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan, serta Undang Undang No.10 Tahun 

2009 tentang kepariwisataan. Dari kedua 

Undang-Undang ini lahirlah Peraturan Menteri 

Kesehatan No.76 Th.2014 tentang Pelayanan 

Wisata Medis yang kemudian mencetuskan 

Perjanjian Kerja Sama Kemenkes dan 

Kemenpar pada tahun 2017. Pada tahun ini 

juga lahirlah Memorandum of Understanding 

(MoU) Tentang pengembangan wisata 

kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia Nomor 

PM.07/HK.001/MPEK/2012, terdapat 7 

macam wisata minat khusus. Salah satunya 

adalah wisata SPA dan kesehatan (wellness 

tourism). Dalam peraturan ini ditetapkan 

bahwa, wisata SPA dan kesehatan dapat 

dikembangkan pada daerah yang memiliki 

daya tarik wisata rekreasi dan hiburan. 

Dalam perkembangannya, tentu fasilitas 

wellness center membutuhkan sebuah 

diferensiasi produk, dalam hal ini, jasa. 

Keberadaan sebuah wellness center akan lebih 

menarik apabila disandingkan dengan fasilitas 

lain yang masih dalam satu lingkup ‘wellness’. 

Salah satu fasilitas pendampingnya adalah 

Beauty Clinic. 

Oleh karena itu untuk memenuhi 

kebutuhan fasilitas Kesehatan masyarakat 

modern kota Bandung dan mendukung 

program pemerintah dalam wisata kesehatan / 

wellness tourism, dibutuhkan sebuah 

perencanaan perancangan “Beauty & Wellness 

Center” sesuai standar yang berlaku untuk 

menjadi standar baru dalam perancangan 

fasilitas yang mendukung sektor pariwisata 

kota Bandung terutama di bidang wisata 

kesehatan / wellness tourism.  

II. METODOLOGI 
Metode perancangan “Bandung Beauty & 

Wellness Center” 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 untu 

menemukan solusi desain. Selanjutnya 

mengevaluasi melalui observasi lapangan dan 

studi literatur, kemudian mengamati langsung 

karakteristik lokasi dan lingkungan sekitar.  
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Pendekatan desain dilakukan dengan 

observasi terfokus pada tapak dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip arsitektur 

bioklimatik yang merupakan tema dari 

perancangan ini. Selain itu juga 

memperhatikan penerapan konsep Yin-Yang 

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. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Konsep Umum 

 

Bandung Beauty Wellness Center 

merupakan bangunan dengan perpaduan dua 

fungsi yaitu beauty clinic dan wellness center 

yang merupakan bangunan dengan fasilitas 

perawatan kecantikan dan fasilitas wellness. 

Dalam konsep umum Bandung Beauty 

Wellness Center adalah penyediaan fasilitas 

wellness dengan lengkap sesuai Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang pelayanan 

kesehatan Spa yang mana hal ini sejalan 

dengan aspek – aspek wellness yang 

dikembangkan oleh Co-Founder dari The 

National Wellness Institute, by Dr. Bill 

Hettler diantaranya adalah aspek physical, 

emotional, spiritual, social, intelectual, dan 

environmental 

 
Gambar 1 : 6 Dimensi Wellness  
Sumber : nationalwellness.org 

 

Pada bangunan Bandung Beauty 

Wellness Center menyediakan beberapa 

fasilitas yang mewakili masing-masing 

dimensi wellness tersebut, diantaranya : 

1. Physical wellness : spa, gym dan yoga 

2. Emotional wellness : yoga dan pillates 

3. Spiritual wellness : meditasi dan retret 

4. Social wellness : pool dan library 

5. Intelectual wellness : library, herbal 

sensory garden dan penerapan bioklimatik 

arsitektur 

6. Environment wellness : penerapan 

bioklimatik arsitektur yang hemat energi 

dan ramah lingkungan dapat mendukung 

terwujudnya kesehatan lingkungan. 

Dalam perkembangannya, tentu 

fasilitas wellness center membutuhkan sebuah 

diferensiasi produk, dalam hal ini, jasa. 

Keberadaan sebuah wellness center akan lebih 

menarik apabila disandingkan dengan fasilitas 

lain yang masih dalam satu lingkup ‘wellness’. 

Salah satu fasilitas pendampingnya adalah 

Beauty Clinic. 

Untuk mencapai keseimbangan antara 

kesehatan manusia dan lingkungannya, 

arsitektur bioklimatik  diterapkan dalam 
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bangunan Bandung Beauty Wellness Center 

ini. 

3.2 Konsep Tapak 

 
Gambar 2 :  Konsep Tapak  

Sumber : nationalwellness.org 
 

Orientasi Bangunan utama mengarah 

ke tenggara yang merupakan orientasi terbaik 

sesuai prinsip arsitektur bioklimatik, yang 

mana merupakan arah yang dapat 

meminimalisir panas matahari, namun dapat 

memaksimalkan aliran udara yang masuk ke 

dalam bangunan.  Orientasi bukaan 

dimaksimalkan ke arah utara selatan dan 

seminimal mungkin pada area timur dan barat. 

Tapak memiliki view yang kurang baik 

kearah luar, oleh karena itu view diarahkan 

kedalam tapak yang diolah dengan baik agar 

memiliki view yang baik. Untuk mengarahkan 

view pada daerah dalam tapak, bentuk 

bangunan utama berbentuk bulat dan 

diletakkan ditengah tapak sebagai pusat yang 

menggerakkan fungsi bangunan lain 

disekeliling bangunan utama, serta 

memberikan respon kesegala arah terutama 

pada jalan Ir.H.Juanda yang merupakan akses 

utama menuju site. View dalam tapak beruba 

area rekreasi seperti kolam renang dan herbal 

sensory garden, area-area yang mendapat view 

ini adalah area kebugaran, restaurant, sisi utara 

bangunan utama. 

Konsep perletakkan masa disusun 

secara tersebar mengeliling bangunan utama 

pada tapak, susunan ini menghasilkan suatu 

pola yang dinamis yang secara visual 

mengarah kepada gerak berputar mengelilingi 

pusatnya. Bentuk perletakan ini digunakan 

untuk menghubungkan bangunan bangunan 

yang memiliki fungsi yang sama atau berbeda, 

serta untuk mengalirkan orang untuk menuju 

ruang / bangunan dengan fungsi tertentu 

dengan orientasi yang jelas (D.K Ching, 1996). 

Perletakan massa yang tersebar menurut 

prinsip arsitektur bioklimatik dapat menjadi 

ruang udara dan bangunan dapat mengarahkan 

angin ke ruang ruang dalam pada site. 

Konsep sirkulasi menggunakan 

organisasi terpusat radial, dimana bangunan 

utama merupakan bangunan sentral dan 

dominan yang dikelilingi oleh sejumlah 

bangunan sekunder yang dikelompokkan. Serta 

bangunan utama yang menjadi sentral 

organisasi yang dihubungkan kepada bangunan 

sekunder secara radial. (D.K Ching, 1996). 

 
Gambar 3 : Blockplan 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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3.3 Konsep Arsitektural  

3.3.1 Konsep Bentuk 

 
Gambar 4 : Konsep Bentuk  

Sumber : nationalwellness.org 
 

Bentuk bentuk bangunan Bandung 

Beauty Wellness Center ini mengadaptasi 

simbol Yin-Yang yang merupakan  konsep 

dalam filosofi Tionghoa yang biasanya 

digunakan untuk mendeskripsikan sifat 

kekuatan yang saling berhubungan dan 

berlawanan di dunia ini dan bagaimana mereka 

saling membangun satu sama lain.  

Bangunan utama berbentuk lingkaran 

yang diibaratkan sebagai matahari yang 

berkaitan dengan YinYang, dan merupakan 

sumber kehidupan. Matahari di analogikan 

sebagai pusat tata surya difungsikan sebagai 

pusat penggerak fungsi bangunan sekitarnya 

(sayap bangunan). 

Yin digambarkan sebagai simbol 

feminitas yang mana bersifat dingin, tenang 

dan lembut. Area pada yin difungsikan sebagai 

area yang membutuhkan ketenangan seperti 

spa, yoga, meditasi dan retret. 

Sedangkan Yang digambarkan sebagai 

simbol maskulin yang mana bersifat aktif, 

bersemangat, berapi-api, simbol kehidupan 

yang bahagia. Area pada yang difungsikan 

sebagai area beauty clinic, pool, gym, 

restaurant dan retail. 

3.3.2 Konsep Sirkulasi & Zonning 

Drop off berada pada sisi tenggara site 

dengan sirkulasi kendaraan berada pada area 

depan pada site, hal ini dikarenakan kebutuhan 

akan kebisingan yang rendah pada bangunan. 

Area sirkulasi dan parkir yang berada di depan 

site tidak menggangu area bangunan yang 

menyebabkan kebisingan. Disebelah utara site 

ditempatkan area pool dan herbal sensory 

garden, sedangkan area Barat daya 

ditempatkan area meditasi.  

 
Gambar 5 : Siteplan  

Sumber : Dokumen Pribadi 
 
 

 
Gambar 6 : Perspektif Eksterior Mata Burung 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 
 

Denah lantai 1 merupakan area 

penerima berupa lobby, disambut dengan retail 
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retail yang berada di lantai ini. Area penerima 

merupakan lantai distribusi pengunjung 

menuju area area yang akan dikunjungi. Pada 

lantai ini juga terdapat area SPA khusus pria, 

restaurant, dan back office.  

 
Gambar 7 : Denah Lantai 1  
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 
Gambar 8 : Interior Lobby 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 
 

 
Gambar 9 : Interior Lobby 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 
 

Terdapat Beauty Clinic, SPA khusus 

wanita, serta area gym dan yoga pada lantai 2.  

 
Gambar 10 : Denah Lantai 2  
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Terdapat office area, SPA VIP, dan 

area retret pada lantai 3. Untuk area SPA VIP 

dan area retret terdapat roof garden sebagai 

treatment spesial area ini, pengunjung SPA 

VIP dan retret dimanjakan dengan area roof 

garden yang dapat dipakai sebagai area 

bersantai sambil menikmati menu yang ada 

pada restaurant, ataupun sebagai area bermain.  

 
Gambar 11 : Denah Lantai 3  
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 
Gambar 12 : Interior VIP SPA  

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Gambar 13 : Interior VIP SPA 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 
 

Pada lantai top roof terdapat tempat 

ruang reservoar atas agar tidak terganggu 

fasilitas lain.  

 
Gambar 14 : Denah Roof Top  

Sumber : Dokumen Pribadi 
 
 

3.3.3 Konsep Fasad 

Fasad pada tampak menggunakan 

secondary skin yang merupakan kombinasi 

antara kaca, kisi-kisi, dan Alumunium 

Composite Panel. Kaca berfungsi untuk 

masuknya sinar matahari, kisi-kisi berfungsi 

untuk memasukkan udara, sedangkan 

Alumunium Composite Panel berfungsi untuk 

mengontrol cahaya yang masuk sehingga 

meminimalisir panas yang masuk kedalam 

bangunan. Kombinasi ini dapat meminimalisisr 

penggunakan energi listrik pada bangunan.  

 

 
Gambar 15 : Tampak  

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

 
Gambar 16 : Fasad pada entrance 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

 
Gambar 17 : eksterior area Meditasi  

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

3.3.4 Konsep Struktur 

Pada bangunan Bandung Beauty & 

Wellness center ini menggunakan struktur 

kolom dan balok sebagai pengikat, serta 

menggunakan pondasi bore pile dikarenakan 
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pemasangan bore pile tidak menciptakan 

gangguan suara, kebisingan, maupun getaran 

karena prosesnya dilakukan secara manual dan 

tidak menggunakan mesin. Jadi, selama proses 

pemasangan berlangsung, lingkungan di 

sekitar proyek tidak terganggu dan proses ini 

juga tidak beresiko terhadap bangunan yang 

terletak di sekitar tempat tersebut. Selain itu, 

proses ini tidak membutuhkan banyak jumlah 

beton dan rangkaian tulangan yang digunakan 

pada penutup tiang lebih sedikit sehingga 

harganya pun lebih murah dibandingkan jenis 

pondasi lainnya.  

 
Gambar 18 : Tampak  

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

 

3.4 Perhitungan Jumlah Parkir 
Jumlah kebutuhan parkir :  

Jumlah pengunjung per sesi + Jumlah 

pengunjung, pengelola, staff & karyawan = 

257 + 100 = 357 

 Kebutuhan parkir mobil : 

357 x 50% = 179 pengunjung  

• Perkiraan 1 buah mobil mengangkut 

maksimum 4 penumpang  179 : 4 = 

45 buah parkir mobil  

• Dimensi parkir mobil 12.5 m² / mobil 

 45 x 12.5 m² = 562.5 m²  

 Kebutuhan parkir motor : 

357 x 40% = 134.4   143  

• Dimensi parkir motor 2 m² / motor 

143 x 2 m² = 286 m² 

 

IV. KESIMPULAN 
Bangunan Bandung Beauty & Wellness 

Center ini merupakan bangunan dengan 

fasilitas perawatan kecantikan dan kesehatan di 

kota Bandung guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat kota Bandung dan mendukung 

program pemerintah dalam wisata kesehatan / 

wellness tourism  sesuai standar yang berlaku 

untuk menjadi standar baru dalam perancangan 

fasilitas yang mendukung sektor pariwisata 

kota Bandung terutama di bidang wisata 

kesehatan / wellness tourism dengan 

menerapkan prinsip arsitektur bioklimatik pada 

perancangannya guna menyelaraskan antara 

kesehatan manusia dan lingkungannya. 
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PENERAPAN ARSITEKTUR FUTURISTIC PADA PERANCANGAN 
BANGUNAN UTAMA TERMINAL LEUWI PANJANG DENGAN 

KONSEP BERBASIS TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT ( T.O.D ) 
 

Fajar Ikhwan Harmono¹, Rikky Subagja² 
 

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

Abstrak 
Bandung merupakan kota yang sudah berkembang menjadi kota metropolitan, 

yang dimana kota metro politan memiliki ciri yang dapat dilihat dari berbagai aspek, 
antara lain jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, dan luas kawasan terbangun. 
Pertumbuhan dimulai dari pusat-pusat subwilayah kota kemudian menyebar ke wilayah 
sekitarnya. Jaringan jalan berfungsi sebagai jaringan penghubung pusat - pusat kegiatan 
dan bukan sebagai tumpuan pertumbuhan wilayah (rencana tata ruang Wilayah kota 
bandung 2011- 2031). desain kota yang dinilai paling cocok dengan pola polisentrik 
adalah Transit Oriented Development (TOD). 

Perencanaanya TOD pada pelaksanaannya harus di tempatkan pada Jaringan 
utama angkutan massal, koridor jaringan bus/ brt dengan frekuensi tinggi dan juga 
Jaringan pengumpan bus yang waktu tempuh nya kurang dari 10 menit dari, di dalam 
rancangan tata guna lahan ada beberapa usulan lokasi dan salah satu usulan lokasi 
berada di terminal leuwi panjang yang dengan jenis moda transportasi di dalammnya 
berupa monorail, BRT, AKDP dan angkot. 

Perencanaan terminal/Stasiun berbasis Transit Oriented Development (TOD) 
merupakan sarana pelayanan angkutan umum yang memudahkan masyarakat khususnya 
kota Bandung dalam melakukan pergerakan antar moda transportasi untuk mengakses 
sumber daya kota. 

 
Kata Kunci : Terminal, Perencanaan kota, TOD, Arsitektur 

 
Abstract 

Bandung is a city that has developed into a metropolitan city, in which the metro 
city of pollution has characteristics that can be seen from various aspects, including 
population, economic activity, and the area of the built area. Growth starts from the centers 
of sub-regional cities and then spreads to the surrounding region. The road network 
functions as a connecting network of centers - the center of activity and not as a foundation 
for regional growth (spatial plan for Bandung City Region 2011-2031). the city design that 
is considered the most suitable with the polycentric pattern is Transit Oriented 
Development (TOD). 

The TOD plan in its implementation must be placed on the main mass transit 
network, high frequency bus / brt network corridors and also the bus feeder network which 
takes less than 10 minutes from, in the land use plan there are several proposed locations 
and one proposal the location is in the long leuwi terminal with the type of transportation 
modes in the form of monorail, BRT, AKDP and public transportation. 

Terminal / Station Planning based on Transit Oriented Development (TOD) is a 
public transportation service facility that facilitates the public, especially the city of 
Bandung in carrying out movements between modes of transportation to access city 
resources. 

 
Keywords: Terminal, Urban Planning, TOD, Architectur 
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I. PENDAHULUAN 
 

Bandung merupakan kota yang sudah 
berkembang menjadi kota metropolitan, 
yang dimana kota metro politan memiliki 
ciri yang dapat dilihat dari berbagai aspek, 
antara lain jumlah penduduk, kegiatan 
ekonomi, dan luas kawasan terbangun. 
Namun dengan bertambahnya jumlah 
penduduk, bertambah pula masalah terhadap 
jumlah kendaraan yang meledak pesat 
menjadi pemicu masalah transportasi karena 
penambahan ruas jalan yang tidak sebanding 
dengan penambahan jumlah kendaraan. 

Dalam pemecahan masalah di atas 
pemerintah kota bandung memiliki konsep 
dalam pengembangan transportasi bertajuk 
“Bandung Urban mobility, Bandung lancar 
2013”. Yang dimana di dalam konsep itu 
pemerintah kota bandung menambah moda 
transportasi baru seperti MRT, Cable car, 
bus way dan masih ada lagi yang lainnya. 

Di samping penambahan moda 
transportasi kota bandung pemerintah kota 
Bandung, menjabarkan dalam konsep 
Bandung Urban Mobility yang salah satunya 
merupakan meningkatkan sarana dan 
prasarana/ Infrasturktur transportasi. 

Dalam program Bandung Urban 
Mobiliti pemerintah akan menerapkan dan 
mengembangkan konsep TOD ( Transit 
Orientie development ) yang dimana 
pengembangan ini di harapkan akan 
menumbuhkan perkembangan kota bandung 
menjadi kota compact city atau pertumbuhan 
kota yang padu dan teratur. Pertumbuhan 
dimulai dari pusat-pusat subwilayah kota 
kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya. 
Jaringan jalan berfungsi sebagai jaringan 
penghubung pusatpusat kegiatan dan bukan 
sebagai tumpuan pertumbuhan wilayah 
(rencana tata ruang Wilayah kota bandung 
2011-2031). desain kota yang dinilai paling 
cocok dengan pola polisentrik adalah Transit 
Oriented Development (TOD). 

Secara umum TOD merupakan konsep 
yang memberikan alternatif bagi 
pertumbuhan pembangunan kota, sub 
wilayah dan lingkungan ekologis di 
sekitarnya. Dengan demikian 
mengembangkan TOD juga di lakukan 
pembangunan fasilitas campuran, seperti 
pembangunan perumahan, perkantoran, 
perdagangan dan fasilitas lainnya yang 
terintegrasi ke dalm lingkungan ramah pejan 

kaki yang terletak dalam jarak setengah mil 
dari lokasi tansportasi publik yang 
berkualitas, sebuah lingkungan TOD 
biasanya memiliki pusat dengan stasiun 
transit atau stasiun pemberhentian (stasiun 
kereta api, stasiun metro, halte trem, atau 
halte bus). 

Perencanaanya TOD pada 
pelaksanaannya harus di tempatkan pada 
Jaringan utama angkutan massal, koridor 
jaringan bus/ brt dengan frekuensi tinggi dan 
juga Jaringan pengumpan bus yang waktu 
tempuh nya kurang dari 10 menit dari, di 
dalam rancangan tata guna lahan ada 
beberapa usulan lokasi dan salah satu usulan 
lokasi berada di terminal leuwi panjang yang 
dengan jenis moda transportasi di 
dalammnya berupa monorail, BRT, AKDP 
dan angkot. 

dalam hal ini terminal leuwi panjang 
akan ada penambahan fungsi yang bermula 
hanya di fungsikan sebagai transit bus 
menjadi stasiun dengan berbagai moda 
transportasi terpadu. Dan dengan fungsi 
bangunan stasiun yang lebih compact lagi. 
Maka dari itu ada berbagai peningkatan 
kualitas terminal baik dari segi kenyamanan, 
keamanan yang ada di terminal leuwi 
panjang. 

Perencanaan terminal/Stasiun 
berbasis Transit Oriented Development 
(TOD) merupakan sarana pelayanan 
angkutan umum yang memudahkan 
masyarakat khususnya kota Bandung dalam 
melakukan pergerakan antar moda 
transportasi untuk mengakses sumber daya 
kota. Sehingga masyarakat lebih memilih 
menggunakan sarana transportasi umum dari 
pada kendaraan pribadi sehingga dapat 
mengurangi kemacetan. Lokasi Perencanaan 
berada di Jl. Soekarno Hatta No. 205 
Kelurahan Situsaeur kecamatan Bojongloa 
Kidul Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 
40233, Indonesia. Lokasi berada di pusat 
kota yang menjadi jalur transportasi 
kendaraan umum. Perencaan stasiun dengan 
mengambil konsep Transit Oriented 
Development (TOD) yaitu suatu konsep 
pembangunan tata kota dengan 
memaksimalkan moda transportasi massal, 
sehingga mempermudah masyarakat 
mengakses sumber daya kota. 
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1.1 KAJIAN TEORI 
1.1.1 Deskripsi Proyek 

Lokasi : Jl. Soekarno Hatta No. 205 
Kelurahan Situsaeur kecamatan 
Bojongloa Kidul Kota Bandung, 
Jawa Barat Kode Pos 40233, 
Indonesia 

Luas lahan : 40.000 m² 
Peruntukan : 
Utama : Terminal 
Penunjang : Fasilitas umum 
Exsisting : Terminal 
Kepemilikan : Pemkot bandung 
Fsailitas : 

- Terminal akdp 
- Terminal akap 
- Terminal angkot 
- Ruang tunggu 
- Toitel 
- Office dishub 
- Retail – retail 
- Mushola 

 
 
Regulasi tata guna lahan RTRW Kota 
bandung 2011 – 2031 : 

 
KDB 50% 20.000  m2 
KLB 1,5 60.000  m2 
GSB 10m 
KDH 20% 8000 m2 

Batas – Batas Site : 
a. Utara : Berbatasan dengan Kios oleh 

oleh dan Pemukiman warga 
b. Selatan : Berbatasan dengan jalan 

soekarno hatta dan di sebrangnya 
berhadapan dengan pabrik 

c. Barat : Berbatasan dengan Jl. Leuwi 
panjang dan Kios kios oleh oleh 

d. Timur : berbatasan dengan Jl. Kopo 
dan pemukiman warga. 

View – view yang memperlihatkan kondisi 
sekitar : 
1. View kearah dalam site 

 

Gambar 1. Tampak depan terminal 
Sumber : dokumentasi pribadi 

 
2. View kearah dalam site dari arah 
jalan leuwi panjang 

 

Gambar 2. View selatan terminal 
Sumber : dokumentasi pribadi 

 
3. Arah View dari dalam site menuju 
arah jalan leuwi panjang 

 
Gambar 3. View jl. Leuwipanjang 

Sumber : dokumentasi pribadi 
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4. View dari dalam site mengarah ke 
arah utaa yang berbatasan langsung dengan 
rumah warga sekitar. 

 

Gambar 4. View utara terminal 
Sumber : dokumentasi pribadi 

 
5. View dari arah jalan kepo mengarah 
ke arah vie pintu keluar terminal leuwi 
panjang yang berada di sebelah timur site 

 

Gambar 5. Pintu keluar Kendaraaan umum 
Sumber : dokumentasi pribadi 

 
1.1.2 Review Kebijakan 
Perencanan konsep struktur ruang kota 

bandung mendatang diarahkan pada pola 
polisentrik. Aktivitas masyarakat kota 
bandung akan dilayani oleh dua pusat 
pelayanan kota di alun-alun dan gedebage 
serta delapan subpusat pelayanan kota di 
setiap subwilayah kota. Pengembangan 
polisentrik ini diharapkan akan 
menumbuhkan perkembangan kota bandung 
menuju compact city atau pertumbuhan kota 
yang padu dan teratur. Pertumbuhan dimulai 
dari pusat-pusat subwilayah kota kemudian 
menyebar ke wilayah sekitarnya. Jaringan 
jalan berfungsi sebagai jaringan penghubung 
pusatpusat kegiatan dan bukan sebagai 
tumpuan pertumbuhan wilayah (rencana tata 
ruang Wilayah kota bandung 2011-2031). 
desain kota yang dinilai paling cocok dengan 
pola polisentrik adalah Transit Oriented 
Development (TOD). 

 
1.1.3 Terminal Bus 
Morlok (1978) mendefinisikan bahwa 

terminal merupakan titik dimana 

penumpang dan barang masuk dan keluar 
dari sistem yang merupakan komponen yang 
sangat penting dalam sistem transportasi. 
Penanganan terhadap operasional terminal 
harus dilakukan secara menyeluruh karena 
terminal ini merupakan prasarana yang 
memerlukan biaya yang cukup tinggi serta 
merupakan titik dimana congestion 
(kemacetan) mungkin terjadi. 

Sedangkan menurut Undang- 
undang no. 14 tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan 
bahwa pengertian terminal adalah prasarana 
transportasi jalan untuk keperluan memuat 
dan menurunkan orang dan atau barang serta 
mengatur kedatangan dan pemberangkatan 
kendaraan umum, yang merupakan salah 
satu wujud simpul jaringan transportasi. 

 
Kalsifikasi terminal 
Terminal pada dasarnya dapat digolongkan 
atau diklasifikasikan menjadi beberapa 
bagian, diantaranya: 
1. Berdasarkan Banyaknya Lintasan Rute 

Yang Dilayani 
Terminal bus dapat dibedakan menjadi tiga 
(3) kelompok, yaitu: 

a. Terminal Primer 
Terminal bus primer didefinisikan 

sebagai terminal bus utama yang mampu 
melayani lebih dari lima belas (15) lintasan 
rute ditinjau dari sistem jaringan rute secara 
keseluruhan, maka lokasi primer ini akan 
terletak di daerah pusat kota kegiatan. 
Kalaupun terminal bis primer ini terletak 
dipinggir kota, maka terminal yang 
bersangkutan tidak hanya melayani lintasan 
bus dalam kota tetapi juga lintasan bus antar 
kota. 

b. Terminal Sekunder 
Terminal sekunder biasanya 

merupakan simpul jaringan rute angkutan 
umum yang menghubungkan beberapa 
lintasan utama (truk routers atau principle 
routes) dengan beberapa lintasan rute 
sekunder atau lokal. Selanjutnya ditinjau 
dari jumlah lintasan rute yang dilayani 
adalah sekitar lima sampai lima belas 
lintasan rute. 

c. Terminal Bus Tersier 
Terminal   bus   tersier   merupakan 

terminal bus terkecil yang ada. Biasanya 
jumlah lintasan rute yang dilayani di bawah 
lima, yaitu satu lintasan utama dan dua atau 
lebih lintasan rute. Lintasan rute utama yang 
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dilayani biasanya merupakan lintasan rute 
yang menghubungkan terminal dengan kota. 

 
2. Berdasarkan Kapasitasnya 

Terminal berdasarkan kapasitasnya 
dapat dibedakan menjadi : 

a. Terminal Utama 
Yaitu tempat terputusnya arus 

barang dan penumpang (jasa angkut) 
Berfungsi sebagai alat pengatur dan 
penyalur angkutan yang bersifat melayani 
angkutan barang dan penumpang jarak jauh 
dengan volume tinggi. 

b. Terminal Madya 
Yaitu tempat terputusnya arus 

barang dan penumpang (jasa angkut) dengan 
ciri sebagai berikut: Berfungsi sebagai 
pengatur dan penyalur angkutan yang 
bersifat melayani arus barang atau 
penumpang untuk jarak sedang dan volume 
sedang pula. 

c. Terminal Cabang 
Yaitu terputusnya arus penumpang 

dan barang dengan ciri sebagai berikut: 
Berfungsi sebagai pengatur dan penyalur 
angkutan yang bersifat melayani arus barang 
dan penumpang jarak pendek dengan 
volume kecil atau sedikit. 

d. Berdasarkan Tipenya 
Terminal berdasarkan tipenya dibedakan 
menjadi 

• Terminal Tipe A 
Berfungsi melayani 

kendaraan umum untuk angkutan 
antar propinsi atau angkutan lintas 
batas Negara, angkutan kota dalam 
propinsi, angkutan kota dan 
angkutan pedesaan. 

• Terminal Tipe B 
Berfungsi melayani 

kendaraan untuk angkutan antar 
kota dalam propinsi dan angkutan 
pedesaan. 

• Terminal Tipe C 
Berfungsi untuk melayani 

angkutan umum desa. 
 

1.1.4 Transit Oriented 
Development 

Menurut Peter Calthrope dalam Transit- 
Oriented Development Design Guidelines 
tahun 1992 pengertian dari Transit-Oriented 
Development (TOD) adalah "sebuah 
komunitas bangunan mix-used yang 
mendorong masyarakat untuk tinggal dan 
beraktifitas di area kawasan yang memiliki 

fasilitas transportasi umum dan menurunkan 
kebiasaan masyarakat mengendarai mobil 
pribadi". Pengembangan TOD harus berupa 
bangunan mix-used atau bangunan yang 
memiliki banyak fungsi. Stasiun kereta, 
terminal bus, halte bus, atau titik transportasi 
kota lainnya menjadi pusat kegiatan dengan 
taraf aktifitas tinggi yang akan semakin 
berkurang ketika semakin menjauhi titik 
transportasi kota yang ada. 

 
Fungsi TOD 

Menurut Robert Cervero dalam 
reportnya Transit-Oriented Development in 
the United States: Experiences, Challenges, 
and Prospects (2006). Terdapat beberapa 
fungsi dalam menggunakan sistem 
pengembangan TOD yang terbagi menjadi 3 
faktor, yaitu : 

• faktor lingkungan, yang akan 
mengurangi kemacetan dan 
intensitas kedaraan pribadi, 
mengurangi konsumsi dari bensin 
untuk kendaraan, memperbaiki 
kualitas udara, memperbanyak 
daerah open space kota, 

• faktor fisik, yang akan mengurangi 
biaya pembuatan jalan dan fasilitas 
parkir, menaikkan nilai dari sebuah 
properti, menaikkan pajak dari 
sebuah properti, 

• faktor social, akan menaikkan 
interaksi sosial dalam kawasan, 
secara tidak langsung membuat pola 
hidup sehat dalam bermasyarakat 
karena berjalan kaki dan bersepeda, 
mengurangi resiko kecelakaan 
kendaraan di jalan, transportasi 
umum kota akan berkembang, 
mengurangi biaya transportasi, 
mengembangkan peluang bisnis di 
kawasan TOD, dan menaikkan 
kualitas hidup dari lingkungan 
sekitar 

 
1.2 Monorel 

sejarah monorel,Monorel pertama kali 
diperkenalkan oleh Henry Robinson Palmer 
pada tahun 1825. Hasil penemuannya telah 
mendapatkan US paten bernomor US4618 
pada tanggal 22 November 1821. Pada 
awalnya monorel ini digunakan untuk 
mengangkut batu bata dengan menggunakan 
tenaga kuda untuk menariknya, namun pada 
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tahun berikutnya monorel dibuat untuk 
penumpang yakni di Cheshunt Railway. 

Pada tahun 1876 di Philadelpia 
Centennial untuk pertama kali kereta 
monorel menggunakan mesin uap sebagai 
penggeraknya. Sejarah monorel ini terus 
berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya 
sampai pada tahun 1929, terwujud monorel 
pertama yang menggunakan tenaga listrik 
sebagai penggeraknya. Dengan kecepatan 
160 km/jam, kereta ini digunakan untuk 
menghubungkan London dan Paris. 

 
Kelebihan dan kekurangan kereta 
monorel 

• Kelebihan monorel 
Kelebihan monorel adalah: 

o Membutuhkan ruang yang 
kecil baik ruang vertikal 
maupun horizontal. Lebar 
yang diperlukan untuk rel 
hanya selebar kereta dan 
karena dibuat di atas jalan, 
hanya membutuhkan ruang 
untuk tiang penyangga. 

o Terlihat lebih "ringan" 
daripada kereta 
konvensional dan hanya 
menutupi sebagian kecil 
langit. 

o Tidak bising karena 
menggunakan roda karet 
yang berjalan di beton. 

o Bisa menanjak, menurun, 
dan berbelok lebih cepat 
dibanding kereta biasa. 

o Lebih aman karena dengan 
kereta yang memegang rel, 
resiko terguling jauh lebih 
kecil. Resiko menabrak 
pejalan kaki pun sangat 
minim. 

o Lebih murah untuk 
dibangun dan dirawat 
dibanding kereta bawah 
tanah. 

• Kekurangan monorel 
Kekurangan monorel adalah : 

o Dibanding dengan kereta 
bawah tanah, monorel 
terasa lebih memakan 
tempat. 

o Dalam keadaan darurat, 
penumpang tidak bisa 
langsung dievakuasi karena 

tidak ada jalan keluar 
kecuali di stasiun. 

 
1.3 Hotel Transit 

Hotel transit berfungsi sebagai tempat 
yang difungsikan untuk transit saat sedang 
berpergian dari suatu tempat ke tempat 
lainnya. Perbedaan hotel transit dengan hotel 
biasanya letaknya yang dekat dengan tempat 
transportasi seperti stasiun, terminal dan 
airport dan terminal bus antar kota. Setiap 
hotel transit didesain khusus bagi mereka 
yang membutuhkan tempat akomodasi 
penginapan yang didesain khusus sesuai 
standar kenyamanan sebuah ruang 
sementara. Para konsumen hotel transit 
biasanya melakukan istirahat paling lama 24 
jam.Sekedar memulihkan tenaga, mandi, 
dan beristirahat sejenak dari penatnya 
pemikiran.Fasilitas yang disediakan selain 
akomodasi penginapan yaitu kamar mandi, 
kios makanan kecil dan beberapa 
perlengkapan mandi. 

Hotel transit orientasi utama pelayanan 
hotel untuk wisatawan yang membutuhkan 
akomodasi perjalanan sebagai tempat 
perhentian jangka pendek atau lebih lama 
karena keinginan sendiri, atau keadaan- 
keadaan seperti kedatangan yang terlalu 
malam, ingin mengejar keberangkatan dini 
hari, mengalami transfer, mengalami 
pembatalan/pengunduran jadwal perjalanan. 
Hotel transit yang orientasi pelayananya 
untuk penunjang perjalanan pernumpang 
udara disebut juga hotel pelabuhan udara 
(Airport Hotel). 
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III. HASIL PEMBAHASAN 

 
3.1 Konsep Dasar 

konsep Live,Work, and Play 
(kehidupan, Pekerjaan, dan 
Wisata/hiburan), perencanan konsep 
struktur ruang kota bandung 
mendatang diarahkan pada pola 
polisentrik. Aktivitas masyarakat kota 
bandung akan dilayani oleh dua pusat 
pelayanan kota di alun-alun dan 
gedebage serta delapan subpusat 
pelayanan kota di setiap subwilayah 
kota. Pengembangan polisentrik ini 
diharapkan akan menumbuhkan 
perkembangan kota bandung menuju 
compact city atau pertumbuhan kota 
yang padu dan teratur. Pertumbuhan 
dimulai dari pusat-pusat subwilayah 
kota kemudian menyebar ke wilayah 
sekitarnya. Jaringan 

 
jalan berfungsi sebagai jaringan penghubung 
pusatpusat kegiatan dan bukan sebagai 
tumpuan pertumbuhan wilayah (rencana tata 
ruang Wilayah kota bandung 2011-2031). 
desain kota yang dinilai paling cocok dengan 
pola polisentrik adalah Transit Oriented 
Development (TOD). 

prinsip Transit Oriented Development 

(TOD) adalah mengurangi mobiltas penduduk 
antarkawasan ataupun antarkota dengan 
mengintegrasikan dan mendekatkan sistem 
transportasi kota, kawasan permukiman, sentra 
bisnis, dan pusat kegiatan masyarakat sehinga 
tercipta sebuah kota yang efisien.
 dengan mengimplementasikan TOD, 
waktu tempuh dan biaya transportasi bisa ditekan 
sehinga produktivitas masyarakat pun meningkat. 
manfaat lain dari pengembangan kawasan transit 
adalah menciptakan efisiensi dalam pemanfaatan 
lahan menganggur, meningkatkan nilai tanah dan 
properti, serta menciptakan kawasan eko - nomi 
yang terpadu. 

 
3.2 Konsep tapak 

3.2.1 Konsep tata letak 
Tata letak bangunan pada site di 

sesuaikan dengan fungsi serta zoning yang ada. 
Orientasi bangunan tanggap terhadap jalan utama 
JL. Soekarno – Hatta dimana tata letak di 
sesuaikan terhadap view agar pencapaian view 
dari luar site terutama pada orientasi bangunan 
harus benar benar menginformasikan bahwa 
pada site ada bangunan . 

 
Gambar 6. Bird view terminal 

Sumber : Analisis 
 

3.2.2 Konsep Zoning 
 

Pada zonning pada bangunan ini di bagi 
secara vertikal : 

 
Gambar 7. Tampak depan 

Sumber : Analisis 
 

II. METODOLOGI 
 

Metode perancangan yang di 
terapkan pada “perancangan bangunan 
utama terminal leuwi panjang dengan 
penerapan konsep berbasis Transit 
oriented development (t.o.d) adalah 
mengunakan metode kualitatif yaitu 
metode yang bersifat deskriptif dan 
cenderung menggunakan analisis 
subjektif peneliti (perspektif subjek) 
dengan memanfaatkan landasan teori 
sebagai panduan. 

Dari data yang di peroleh kemudian 
di lakukan penelitian dan pencocokan 
data terhadap permasalahan pada desain, 
yang dimana di harapkan dapat 
menemukan solusi pada desain yang 
tepat. 

Hasil dari metode yang dilakukan 
adalah Kesimpulan hasil penelitian 
berdasarkan data yang didapat melalui 
proses analisa dan pengamatan kondisi 
obyek. 
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3.3 Konsep Arsitektural 

3.3.1 Konsep Gubahan Massa 
 

 

Gambar 8. Bentuk Gubahan massa 
Sumber : Analisis 

 
Konsep Gubahan massa : 

A. Bentuk tercipta karena Menanggapi 
Bentuk Site yang ada dan Orientasi 
akses masuk kedalam site dan 
sirkulasi exsisting maka bentuk 
massa mengikuti bentuk site . 

B. Penempatan bangunan berada di 
center dengan 2 pintu masuk. 

C. Bentukan masa bangunan di buat 
sedemikian rupa untuk menanggapi 
2 arah pintu masuk site yang berada 
di jalan Soekarno – Hatta dan Jl. 
Leuwi panjang. 

 
 

3.3.2 Konsep Parkir 
Pencapaian menuju site gedung ini 

melewati 1 pintu entrance bersama pada sisi 
selatan, pada gate entrance ini dapat di lalui 
oleh 2 mobil dan 2 motor, hal ini agar 
mempercepat kendaraan yang masuk 
sehingga tidak mendimbulkan antrian yang 
panjang dan mengakibatkan kemacetan, di 
area sisi timur terdapat juga gate yang pada 
sisi timur nantinya akan di fungsikan sebagai 
gate dari kendaraan transportasi umum 
seperti akdp dan angkot, dan 
untukkendaraan pribadi bisa juga mengakses 
jalan gate timur namun yang nantinya akan 
di pertemukan dan di arahkan ke sisi selatan 
karena pada sisi selatan parkir outdoor dan 

 
pintu parkir menuju basement beradabangunan 
menggunakan 2 basement sebagai kantung parkir. 

 
Perhitungan parkir untuk memenuhi 

kebutuhan parkir untuk terminal ini : Asumsi 
kapasitas 1500 orang/hari 
Total jumlah pengunjung : 
Pengunjung kendaraan diasumsikan = 1000 orang 
Pengunjung pejalan kaki diasumsikan = 500 
orang 
Jika diasumsikan 60% menggunakan mobil dan 
40% menggunakan motor, maka kebutuhan 
parkir : 

a. mobil : 
jumlah pengunjung menggunakan mobil 60% x 
1000 = 600 orang 
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standar 1 mobil / 5 orang 
kebutuhan luas parkir = 12 M² / mobil 
total kebutuhan luas parkir mobil 
pengunjung = ( 600 : 5 ) x 12 M² = 1.440 M² 
( 120 mobil) 

 
b. Motor: 

jumlah pengunjung menggunakan mobil 
40% x 500 = 200 orang 
standar 1 Motor/ 2 orang 
kebutuhan luas parkir = 1,5 M² / motor 
total kebutuhan luas parkir mobil 
pengunjung = ( 200 : 2 ) x 1,5 M² = 150 M² 
(100 Motor) 

 
3.3.3 Konsep Sirkulasi 

 
Gambar 9. Site plan 

Sumber : Analisis 
 
 

Sirkulasi untuk kendaraan pribadi 
dan kendaraan umum di bagi menjadi 2 pintu 
masuk Untuk kendaraan pribadi seperti 
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sepeda motor, mobil pribadi dan taxi 
semua di arahkan masuk dari arah jalan 
soekarno hatta dan keluar dari arah 
soekarnohatta juga Dan sedangkan 
untuk kendaraan umum bus AKDP, 
angkot dan bus BRT masuk melalui 
gate yang berada di jalan leuwi panjang 
dan kelur melalui jalan kopo. Ini di 
lakukan untuk mengurangi terjadinya 
cross sirkulasi antara kendaraan umum 
dan kendaraan pribadi yang akan 
masuk kedalam area terminal terpadu 
leuwi panjang. 
 

Keluar dan masuk
 kendaraan pribadi 
dan taxi 

 
Keluar dan masuk kendaraan 
umum 

 
3.4 Konsep Bangunan 

 
3.4.1 Konsep 

Struktur 
Struktur yang di gunakan 

menggunakan struktur baja ringan 
yang dengan berbagai jenis struktur, 
seperti balok yang menggunakan 
balok baja honey comb sebagai 
struktur balok induk, dan balok anak 
yang menggunakan baja profil Iwf. 
Dan pada bentang lebar menggunakan 
struktur konstruksi trust, untuk 
pondasinya menggunakan pondasi 
bore pile dengan spesifikasi 4 titik 
bore pile. 

 
Gambar 10. Axonometri 

Struktur Sumber : 
Analisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Table 1.1 Table Analisis Struktur 

Sumber : Analisis 
 

3.4.2 Konsep Facade 

 
 

Gambar 11. Facade 
Sumber : Analisis 

 

Gambar 3. 6 Facade 
Sumber : Analisis 

 
Penerapan Tema Arsitektur Futuristic Pada 
Facade Bangunan : 

a. Bangunan memiliki ekspresi futuristic 
dengan penekanan pada bentuk dinamis. 

b. Bentuk bangunan bebas dan cenderung 
ke bentuk yang flexibel. 

Material Pada Bangunan, Mengunakan Material 
Yang mudah
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mengikuti bentuk bangunan Seperti 
menggunakan Bahan Metal sheet. 
 

3.4.3 Konsep air bersih 
 

Gambar 12. Instalasi Air 
Bersih Sumber : 
Analisis 

 
Intalasi air bersih pada konsep 

ini aair bersumber dari PDAM dan 
Sumur yang dimana air dari 
sumbernya di tampung di area 
basement pada area ground tank, dari 
ground tank di tarik mengunakan 
pompa menuju rooftang dan dari 
rooftang di didistribusikan menuju 
kran kran atau sanitasi yang 
memerlukan air. 

 
3.4.4 Konsep air kotor 

 

 
Gambar 3. 7 Instalasi 

Air Kotor 
Sumber : Analisis 

 
Dalam konsep utilitas air kotor ini. 
Baik raw water ataupun black water 
mengalir menuju area 2 area untuk 
yaitu masuk area utilitas basement 
dan masuk langsuk ke dalam 
septictang yang berada di atas 
basement. Untuk raw water hasil 
semua yang di hasilkan dari bangunan 
mengalir menuju basement untuk di 
olah kembali sebelum di alirkan 
menuju riol kota, dan begitu pula 
dengan black water hasil limbah 
kloset semuanya masuk kedalam stp 
sebelum di buang ke riol kota . 

 

 
 
 
 
 
 

3.4.5 Konsep pendingin ruangan 
 
 

Gambar 13. Instalasi Pendingin ruangan 
Sumber : Analisis 

 
Untuk sistem AC, ac menggunakan ac central 
yang dimana unit chiller di tempakan di area 
basement , dengan mekanismenya seperti berikut 
: 

a. Air dari cooling tower masuk refrigerator 
melalui condensor. Refrigerator ini 
difungsikan untuk mendinginkan air 
panas dari AHU. 

b. Dalam refrigerator ini terjadi proses 
pendinginan air, air panas dari AHU 
masuk chiller dalam refrigerator diubah 
menjadi air dingin, yang kemudian air 
dingin tersebut di sirkulasikan kembali 
ke dalam AHU, yang mana AHU 
digunakan untuk 
mengkondisikan/mengubah udara panas 
dalam ruang menjadi dingin. 

c. Udara panas dalam ruang akan dihisap ke 
dalam AHU melalui lubang register (in-
let grill) yang kemudian diubah menjadi 
udara dingin dengan penambahan 
Oksigen (02). 

d. Udara segar dari AHU ini akan 
didistribusikan kembali pada setiap 
ruangan dengan tekanan berkecepatan 
(velocity) yang cukup. 
 

 
 

Gambar 14. Skema Kerja AC central 
Sumber : Google 

 
Gambar 15. Skema Kerja AC central 

Sumber : Google 
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KESIMPULAN 
 

Bangunan Terminal Leuwi 
Panjang, Yang saat ini masih 
beroprasi merupakan terminal salah 
satu terminal terpadat yang berada di 
kota bandung dengan tingkat 
pengunjung menjapai kurang lebih 
15000 orang pertahun, dengan moda 
tranportasi utama Bus. Namun dengan 
bertambahnya kepada datapn 
penduduk yang terus berkembang 
danberkembang, pemerintah kota 
bandung berinisiatif dalam merancang 
tatanan kota baik dari segi 
infrastruktur maupun transportasi 
yang berada di Kota Bandung. 

namun dengan adanya 
program pengembangan kota 
Bandung, pemerinah juga akan 
merombak fungsi terminal leuwi 
panjang dengan metode baru yang 
mengutamakan transit pada 
terminalnya. yang dimana teminal 
leuwi panjang akan ada penambahan 
fungsi dan penambahan moda 
transportasi. Pengembangan ini di 
lakukan untuk memenuhi dan 
meningkatkan minat masyarakat 
terhadap penggunaaan transportaasi 
umum. Dalam hal ini bangunan utama 
dari gedung terminal tentunya akan 
banyak perubahan yang akan di 
lakukan baik dari segi fungsi ataupun 
tatanan masa itu sendiri. Dengan 
semakin berkembangnya dunia 
arsitektur dalam perancangan kali ini 
terminal leuwi pandang menerapkan 
konsep Arsitektur Futuristic, yang 
dimana konsep ini di harapkan dapat 
menambah daya tarik da minat 
masyarakat untuk mengunjung 
terminal ini. 
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PENERAPAN ARSITEKTUR THE STORE OF TOMORROW PADA CIBIRU TECHNO 
MALL 

Nutrian Galupamudia¹, Dede Lukman Nurhakim² 

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

 

Abstrak 

 
Bandung memiliki daya tarik yang luar biasa di kalangan wisatawan berdasarkan statistik pada 
tahun 2015 wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung mencapai 4.418.781 jiwa1 . Mayoritas 
wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung untuk belanja dan berekreasi ke tempat wisata, 
dapat di lihat dari setiap weekend Mall di kota bandung penuh oleh wisatawan . kota Bandung 
memiliki julukan sebagai “surga” tempat belanja. Di setiap sudut jalan Kota Bandung banyak di 
temukan tempat belanja yang sesuai dengan selera dan juga sesuai dengan harga. Hal tersebut 
di dukung oleh pembangunan seperti factory outler, distro, pusat perdagangan / trade center, 
kompleks pakaian bekas dan pusat grosir juga eceran. Akibat pembangunan yang tidak dalam 
satu kawasan mengakibatkan setiap weekend Bandung macet . 

Beberapa mall yang ada saat ini di kota Bandung  masih memiliki beberapa kekurangan seperti 
tata letak mall yang kurang strategis sehingga menyulitkan bagi pengguna untuk mengakses 
lokasi, fasilitas mall yang kurang lengkap, kurang diperhatikannya faktor kenyamanan 
pelengkap pada saat berbelanja. Pada era ini orang- orang pun sudah terbiasa jual beli dengan 
teknologi yaitu berbelanja online, akan tetapi berbelanja online memiliki kekurangan barang 
yang dipesan tidak sesuai dengan gambar yang diiklankan. 

Proyek Cibiru Techno Mall ini terletak di Jl. Soekano Hatta, Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, Wilayah 
Gedebage, Kota Bandung dengan luas lahan 33.025 m2. Tema yang diterapkan pada bangunan Mall ini 
The Store of Tomorrow artinya Mall yang nyaman dalam sebuah kawasan yang terintegrasi serta 
dilengkapi dengan teknologi yang canggih pada bangunan. Dalam mengikuti perdagangan zaman, fungsi 
Mall tidak sekedar sebagai tempat berbelanja, tetapi sudah merupakan tempat rekreasi bagi warga 
bersama keluarga. Dan konsep atau langgam yang diterapakan adalah Arsitektur Kontemporer yang 
diterapkan pada bentuk fasad atau bahan material yang digunakan. 

Keywords: Kota Bandung, Mall, Arsitektur Kontemporer 
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Abstract 
 
Bandung has a remarkable appeal among tourists based on statistics in 2015 that tourists visiting 
Bandung reached 4,418,781 people. The majority of tourists visiting Bandung for shopping and 
recreation to tourist attractions, can be seen from every weekend Mall in Bandung city full of tourists. 
Bandung city has the nickname as a "paradise" for shopping. On every street corner of the city of 
Bandung, many shopping places are found to suit their tastes and also according to prices. This is 
supported by developments such as factory outlers, distributions, trade centers / trade centers, complex 
used clothing and wholesale and retail centers. As a result of development that is not in one area 
resulting in every traffic jam in Bandung. 
 
Several malls that are currently in the city of Bandung still have some disadvantages such as a less 
strategic mall layout, making it difficult for users to access the location, incomplete mall facilities, less 
attention to complementary comfort factors when shopping. In this era people are used to buying and 
selling technology, which is shopping online, but shopping online has a shortage of items ordered that do 
not match the advertised image. 
 
The Cibiru Techno Mall Project is located on Jl. Soekano Hatta, Ex. Cipadung, Kec. Cibiru, Gedebage 
Region, Bandung City with a land area of 33,025 m2. The theme applied to this Mall building is The 
Store of Tomorrow which means that the Mall is comfortable in an integrated area and equipped with 
sophisticated technology in the building. In participating in the age trade, the function of the Mall is not 
just a place to shop, but is already a place of recreation for residents with their families. And the concept 
or style applied is Contemporary Architecture which is applied to the facade or material used. 
 
Keywords: City of Bandung, Mall, Contemporary Architecture 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang  
 

Bandung merupakan kota metropolitan 

terbesar di Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu 

kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km 

sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota 

terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan 

Surabaya. Sedangkan wilayah Bandung Raya 

merupakan metropolitan terbesar kedua di 

Indonesia setelah Jabodetabek. 

Kota kembang merupakan sebutan lain 

untuk kota ini, dan dahulunya disebut juga 

dengan Paris van Java. Selain itu kota Bandung 

juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall 

dan factory outlet yang banyak tersebar di kota 

ini. Dan pada tahun 2007, British Council 

menjadikan kota Bandung sebagai pilot project 

kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini kota 

Bandung merupakan salah satu kota tujuan 

utama pariwisata dan pendidikan. 

Bandung memiliki daya tarik yang luar 

biasa di kalangan wisatawan berdasarkan 

statistik pada tahun 2015 wisatawan yang 

berkunjung ke kota Bandung mencapai 

4.418.781 jiwa2 . Mayoritas wisatawan yang 

berkunjung ke kota Bandung untuk belanja dan 

berekreasi ke tempat wisata, dapat di lihat dari 

setiap weekend Mall di kota bandung penuh oleh 

wisatawan . kota Bandung memiliki julukan 

sebagai “surga” tempat belanja. Di setiap sudut 

                                                             
 

jalan Kota Bandung banyak di temukan tempat 

belanja yang sesuai dengan selera dan juga 

sesuai dengan harga. Hal tersebut di dukung oleh 

pembangunan seperti factory outler, distro, pusat 

perdagangan / trade center, kompleks pakaian 

bekas dan pusat grosir juga eceran. Akibat 

pembangunan yang tidak dalam satu kawasan 

mengakibatkan setiap weekend Bandung macet . 

Beberapa mall yang ada saat ini di kota 

Bandung  masih memiliki beberapa kekurangan 

seperti tata letak mall yang kurang strategis 

sehingga menyulitkan bagi pengguna untuk 

mengakses lokasi, fasilitas mall yang kurang 

lengkap, kurang diperhatikannya faktor 

kenyamanan pelengkap pada saat berbelanja. 

Pada era ini orang- orang pun sudah terbiasa jual 

beli dengan teknologi yaitu berbelanja online, 

akan tetapi berbelanja online memiliki 

kekurangan barang yang dipesan tidak sesuai 

dengan gambar yang diiklankan 

Berdasarkan alasan atau data di atas 

timbul ide menggabungkan kelebihan-kelebihan 

tersebut menjadi Mall yang nyaman dalam 

sebuah kawasan yang terintegrasi serta 

dilengkapi dengan teknologi yang canggih pada 

bangunan. Dalam mengikuti perdagangan 

zaman, fungsi Mall tidak sekedar sebagai tempat 

berbelanja, tetapi sudah merupakan tempat 

rekreasi bagi warga bersama keluarga. Maka 

pembangunan suatu pusat perbelanjaan saat ini 

tidak hanya menyediakan unit toko yang 

lengkap, melainkan juga harus dapat memberi 
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kesan yang menyenangkan dan menarik dasi 

segi arsitektur dan interiornya. Maka dari itu 

penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul 

Cibiru Techno Mall dengan penerapan tema The 

Store Of Tomorrow dalam lingkup kota 

Bandung. 
 
1.2. Maksud dan Tujuan  
 

Penyusunan penelitian ini  bertujuan 
untuk : 

 
1. Memenuhi kebutuhan masyarakat 

Bandung khususnya dalam kebutuhan 

sehari-hari dan rekreasi. 

2. Menciptakan bangunan shopping Mall 

yang canggih dari segi teknologi. 

3. Memadukan kegiatan berbelanja dengan 

rekreasi untuk masyarakat khususnya di 

Wilayah Bandung Timur. 

II. METODOLOGI 

Metode perancangan “Cibiru Techno Mall” 
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 
untu 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 arsitektur 
bioklimatik yang merupakan tema dari 
perancangan ini. Selain itu juga memperhatikan 
penerapan konsep Yin-Yang 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. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Lokasi  
 

Cibiru Techno mall yang akan direncanakan 

dan dirancang ini berlokasi di Jalan 

Soekarno Hatta, Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, 

Wilayah Gedebage, Kota Bandung. dengan 

batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Utara :  Toko furniture dan pool bus 

budiman 

Selatan :  Sawah dan pemukiman warga 

Timur : Sawah dan sungai 

Barat : Sawah dan SPBU 

 

Lahan yang menjadi lokasi perencanaan 

perancangan Cibiru Techno mall ini 

memiliki luasan sebesar 33.025 m2. 

Perhitungan penggunaan lahan dihitung 

mengikuti peraturan daerah setempat sesuai 

lokasi site itu berada, yaitu mengikuti 

peraturan daerah Kota Bandung.  

 
3.2 Zoning  
Pengelompokkan ruang dengan cara 

zonasi dan berdasarkan hirarki ruang, yaitu 

mengelompokkan ruang kedalam area public, 

privat, hingga service, berikut ini merupakan 

zonasi Cibiru Techno Mall  pada area tapak: 
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Pengelompokan ruang berdasarkan zoning 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Pengelompokkan Zoning 

Sumber : Bappeda Kota Bandung tahun 2015, data 
diolah tahun 2017 

        

 

 

 

 

 

Gambar 2. Gambar Zoning Terbangun Pada Tapak 

 Sumber : Bapeda Kota Bandung tahun 2015, Data 
diolah tahun 2017 

GSB                : 1/2 Lebar Jalan + 1 m 

                          11m + 1m = 12m 

KDB               : 70% 

                          70% x 33.025 m2 = 23.117 m2 

KLB                : 5,6 

Topografi        : Tanah datar 

3.3 Konsep Bangunan 

3.3.1 Bentuk 

Bentuk pada bangunan sendiri sangat 

terpengaruh dari site, layout massa bangunannya 

adalah linier. Sehingga pendekatan sistem dalam 

perancangan diaplikasikan pada bangunan ini 

dimana sirkulasi yang terjadi di dalam bangunan 

bersifat linear. 

3.3.2 Fungsi 

Fungsi utama dari bangunan Cibiru 

Techno Mall adalah untuk tempat berbelanja, 

selain itu dilengkapi dengan fungsi lainnya 

seperti tempat untuk rekreasi, menonton, 

bermain dan lain-lain. Sehingga ruang-ruang 

yang ada pun mendukung kepada fungsi tersebut 

seperti lobby, plaza, retail besar, retail kecil, 

supermarket, bioskop, arena bermain dan lain-

lain. 

3.3.3 Struktur dan Konstruksi 

Ketahanan bangunan sangat dibutuhkan 

untuk menjaga keamanan bangunan dari beban 

mati, hidup, momen vertikal, horizontal dan 

faktor lainnya yang dapat mengganggu kekuatan 

bangunan. Sehingga dibutuhkan perhitungan 

yang tepat dalam menerapkan struktur pada 

bangunan ini. 

Sistem struktur pada bangunan Cibiru 

Techno Mall ini dibagi kedalam 3 tahapan, yaitu: 

Sub struktur, Middle struktur dan Upper 

struktur. 

 Dikarenakan bangunan yang akan 

dirancang termasuk bangunan dengan ketinggian 

rendah, yaitu <10 lantai, maka Bangunan akan 

menggunakan Sistem struktur Rangka Kaku dan 

Inti. 

RENCANA AREA 
TERBANGUN  

23.117 m2 



33 

Rangka kaku bereaksi terhadap beban 

lateral. Terutama melalui lentur balok dan 

kolom. Perilaku demikian berakibat ayunan 

(drift) lateral yang besar pada bangunan dengan 

ketinggian tertentu. 

Akan tetapi, apabila dilengkapi dengan 

struktur inti, ketahanan lateral bangunan akan 

sangat meningkat karena interaksi inti dan 

rangka. Sistem inti ini memuat sistem-sistem 

mekanis dan transportasi vertikal. 

Sistem Sub struktur menggunakan 

Pondasi tiang pancang, pemilihan struktur ini 

dipilih karena Kondisi tanah yang berada di 

daerah Soekarno hatta sebelumya adalah rawa 

atau sawah , sehingga dibutuhkan pondasi yang 

cocok dengan kondisi tanah dan mampu 

memikul beban bangunan yang ada. 

 

 

 

 

 

Gambar V.1  Pondasi Tiang pancang 
Sumber 

https://dutapro.files.wordpress.com/2013/05/1f3
eb-strauss-pile.jpg?w=375&h=320 

3.4 Gubahan Massa 
 

 

 

Gambar V.2  Gubahan masa Bangunan 
Sumber : Data Pribadi 

Gubahan massa mengusung konsep kontemporer 
yaitu bentuk simple namun berkesan kuat. 
Bentuk awal massa terbentuk dari bentuk 
geometri balok  yang mengalami sedikit 
penambahan serta pengurangan bentuk seperti 
terlihat pada bangunan Cibiru Techno mall. 
 

3.5 Utilitas 

Utilitas yang dibutuhkan untuk area 

tapak adalah berupa air bersih, buangan air 

kotor, air hujan dan hydrant. Air bersih disini 

difungsikan untuk menyiram tanaman diseluruh 

area site. Air bersih yang dipakai bersumber dari 

pemanfaatan buangan hasil olahan STP (Sewage 

Treatment Plan). Air buangan dari STP (Sewage 

Treatment Plan) yang sudah bersih dialirkan 

menuju keran-keran disekitar area site dengan 

menggunakan pompa tekan. Selain dari STP 

(Sewage Treatment Plan), sumber air cadangan 

dapat menggunakan air bersih dari PDAM ( 

Perusahaan Daerah Air Minum) yang sudah 

ditampung pada Ground Water Tank. 

Di

agram V.1  kematik Alur Air Kotor dari kamar mandi 

Sumber : Materi Kuliah Utilitas Raksa Maulana 

ST.,lic.rer.reg. (ST-INTEN), Semester 4 

https://dutapro.files.wordpress.com/2013/05/1f3eb-strauss-pile.jpg?w=375&h=320
https://dutapro.files.wordpress.com/2013/05/1f3eb-strauss-pile.jpg?w=375&h=320
https://dutapro.files.wordpress.com/2013/05/1f3eb-strauss-pile.jpg?w=375&h=320
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Diagram V.2  Skematik alur air kotor dari wastafel 

dan dapur 

Sumber : Materi Kuliah Utilitas Raksa Maulana 

ST.,lic.rer.reg. (ST-INTEN), semester 4 

 
Diagram V.3  Skematik alur air kotor dari WC 

Sumber : Materi Kuliah Utilitas Raksa Maulana 
ST.,lic.rer.reg. (ST-INTEN), Semester 4 

 

 
Gambar V.8  contoh air buangan 

Sumber : Materi Kuliah Utilitas Raksa Maulana 
ST.,lic.rer.reg. (ST-INTEN), Semester 4 

 

Untuk buangan air kotor bersumber dari 

STP, berupa hasil olahan black water dan grey 

water yang sudah menjadi air bersih dan tidak 

akan membuat tempat buangan terakhir 

tercemar. Buangan dari STP didorong ke 

drainase site menggunakan pompa tekan. 

Drainase site sendiri berupa saluran tertutup 

menggunakan material buis beton yang langsung 

mengarah ke riool kota. Untuk utilitas air hujan 

tidak semuanya langsung dibuang ke riool kota, 

tetapi diserap terlebih dahulu menggunakan 

sumur resapan agar dapat mengurangi terjadinya 

genangan air di area rumput. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar V.9  Konsep buangan air hujan dibantu 

dengan lubang biopori dan sumur 
Sumber : Materi Kuliah Utilitas Raksa Maulana 

ST.,lic.rer.reg. (ST-INTEN), Semester 4 
 

Untuk penanggulangan kebakaran di 

area site gedung mall menggunakan hydrant 

pilar di sekitar luar gedung. Hydrant pilar 

merupakan sistem pencegah kebakaran yang 

membutuhkan pasokan air dan dipasang diluar 

bangunan. Hydrant ini biasa digunakan mobil 

Pemadam Kebakaran untuk diambil air jika 

kekurangan dalam tangki mobil. Oleh karena itu 

hydrant pilar diletakkan sepanjang jalan akses 

mobil Pemadam kebakaran. 
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Abstrak 

Perkembangan dan kemajuan dunia saat ini nampak semakin kompleks dengan berbagai macam 
perilaku manusia atau tindakan. Pola pemikiran dan tindakan yang diungkapkan tidak saja dalam 
bentuk pola pemikiran atau aksi aksi '' positif '', Namun, ada juga bentuk tindakan '' negatif '' yang 
membahayakan orang lain atau diri mereka sendiri. '' Tindakan '' negatif biasanya disebut kejahatan. 

Penjara wanita harus memberi tempat yang nyaman dan aman untuk wanita, tanpa mengurangi 
sistem hukuman di dalam penjara.  

Faktanya di indonesia belum adanya sebuah penjara wanita yang memenuhi kebutuhan wanita, dan 
lebih parah nya lagi banyak narapidana wanita yang memiliki anak usia batita berada didalam 1 sel 
bersama narapidana lainnya. seharusnya anak batita yang berada bersama ibunya harus berada 
didalam sel khusus agar tidak mengganggu psikologis dari anak tersebut.Ruang-ruang didalam 
penjara banyak ditemukan ruang tersebut kurang nyaman dan kurang aman untuk mereka.dimana 
ruang yang kumuh, gelap membuat banyak narapidana wanita menjadi depresi dan tidak sedikit yang 
berakhir dengan bunuh diri. 

Kata kunci:Wanita, Penjara 

Abstract 

The development and progress of the world today seems increasingly complex with a wide range of 
human behavior or action . Patterns of thought and action which is expressed not only in the form of 
patterns of thought or action action ''positive'', however , there is also a form of ''negative'' actions 
that harm others or themselves. Negative ''action'' is usually called the crime. 

Women's prisons should provide a comfortable and safe place for women, without compromising the 
punishment system in prison. 

In fact in Indonesia there is not a woman prison that meets the needs of women. and even worse, 
many female prisoners with toddlers are in a cell with other inmates. should the toddler who is with 
his mother must be in a special cell so as not to disturb the psychological of the child, Spaces in the 
prison found space less comfortable and less safe for them. where the shabby, dark room to make 
many female prisoners become depressed and not a few who ended up with suicide. 

Keyword :Woman , Prison 
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I. PENDAHULUAN 

Kejahatan berkembang seiring 
dengan kemajuan jaman, terutama terjadi di 
negara-negara yang sedang berkembang. 
Perkotaan merupakan pusat dari tindak 
kejahatan atau kriminalitas, hal itu terjadi 
karena di perkotaan sering terjadi 
persaingan yang ketat bahkan tidak sehat. 
Kriminalitas di perkotaan berkembang 
sejalan dengan bertambahnya penduduk, 
pembangunan, modernisasi dan urbanisasi.. 
Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah 
menjadi masalah sosial tersendiri bagi 
hampir seluruh tatanan masyarakat dunia, 
terlebih lagi pada saat sekarang ini 
maraknya kasus-kasus kriminalitas yang 
terjadi dimana pelakunya adalah seorang 
wanita.  

Menurut data Sistem Database 
Permasyarakatan angka  kriminalitas yang 
dilakukan oleh wanita dewasa selama tahun 
2013-2017 mengalami kenaikan sebesar 
39,6%, dari 5.315 narapidana menjadi 8.810 
narapidana. Ironisnya bahwa diantara 
narapidana wanita ini yang saat dijatuhi 
putusan oleh hakim, sedang dalam keadaan 
hamil, sehingga masa-masa kehamilan 
bahkan bisa saja sampai melahirkan dijalani 
dalam penjara.  
 Lembaga Permasyarakatan (Lapas) 
Khusus Wanita di Indonesia yang sudah 
memiliki bangunan sendiri baru ada 3 (tiga), 
yaitu lapas yang berlokasi di Jakarta, 
Tanggerang dan Bandung. Menurut data 
Sistem Database Permasyarakatan di Lapas 
Perempuan Kelas II A Jakarta sendiri telah 
mengalami over kapasitas sebanyak (84 
orang) narapidana, sedangkan di Lapas 
Perempuan Kelas II A Tanggerang 
mengalami over kapasitas sebanyak (54 
orang), dan di Lapas Perempuan Kelas II A 
Bandung mengalami over kapasitas 
sebanyak (224 orang) narapidana.  

1.1 Kajian Pustaka 

Dalam pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Permasyarakatan Lembaga Permasyarakatan 
adalah tempat untuk melaksanakan 
pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah 
lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut 
dengan istilah penjara. Lembaga 
Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana 
Teknis di bawah Direktorat Jenderal 
(Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan juga 
merupakan himpunan dari norma-norma 
dari segala tingkatan yang berkisar pada 
suatu kebutuhan pokok di kehidupan 
masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap 
akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem 
peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 
(empat) sub-sistem yaitu : 1) Kepolisian, 2) 
Kejaksaan, 3) Pengadilan dan 4) Lembaga 
Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Permasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan 
sebagai sub-sistem terakhir dari sistem 
peradilan pidana mempunyai tugas untuk 
melaksanakan pembinaan terhadap 
terpidana khususnya pidana pencabutan 
kemerdekaan. Lembaga Pemasyarakatan 
sebagai wadah pembinaan narapidana yang 
berdasarkan sistem pemasyarakatan 
berupaya untuk mewujudkan pemidanaan 
yang integratif yaitu membina dan 
mengembalikan kesatuan hidup masyarakat 
yang baik dan berguna. Dengan kata lain 
Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan 
rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan 
perlindungan baik terhadap narapidana serta 
masyarakat di dalam pelaksanaan sistem 
pemasyarakatan. Dengan sistem 
pemasyarakatan sebagai dasar pola 
pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil 
dalam mencapai tujuan resosialisasi dan 
rehabilitasi pelaku tindak 
pidana/narapidana, maka pada gilirannya 
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akan dapat menekan kejahatan dan pada 
akhirnya dapat mencapai kesejahteraan 
sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana 
(jangka pendek, jangka menengah dan 
jangka panjang). Dengan demikian 
keberhasilan sistem pemasyarakatan di 
dalam pelaksanaan pembinaan terhadap 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
akan berpengaruh pada keberhasilan 
pencapaian tujuan sistem peradilan pidana. 

 
1.2 Permasyarakatan1.2 Fungsi dan 

Klasifikasi Lembaga 

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia tanggal 26 Februari 
1985 Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Pemasyarakatan  adalah unit 
pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan 
yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia. Lapas dipimpin oleh 
seorang Kepala, yang disebut dengan 
Kalapas. 

Lapas mempunyai tugas melaksanakan 
pemasyarakatan narapidana, untuk 
melaksanakan tugas tersebut Lapas 
mempunyai fungsi : 
1. Melakukan pembinaan narapidana. 
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan 

sarana dan mengelola hasil kerja 
3. Memberikan bimbingan, mempersiapkan 

sarana dan mengelola hasil kerja. 
4. Melakukan bimbingan sosial atau 

kerohanian narapidana. 
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan 

tata tertib Lapas. 
6. Melakukan urusan tata usaha dan rumah 

tangga. 

Lapas dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) 
kelas yaitu : 

1. Lapas Kelas I  : Kapasitas 
hunian standar > 1500 orang 

2. Lapas Kelas II A : Kapasitas hunian 
standar > 500-1500 orang 

3. Lapas Kelas II B : Kapasitas hunian 
standar < 500 orang 

Klasifikasi tersebut didasarkan atas 
kapasitas hunian atau daya tampung 
narapidana dan juga berdasarkan tempat 
kedudukan dan kegiatan kerja petugas Lapas 
(berdasarkan struktur oganisasi yang 
berbeda–beda). Selain Lapas terdapat juga 
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan 
(UPT Pemasyarakatan) lainnya yang bekerja 
dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan 
yaitu : 

1. RUTAN  (Rumah Tahanan 
Negara), merupakan unit pelaksana 
teknis tempat tersangka dan terdakwa 
ditahan selama proses penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan. 

2. BAPAS (Balai 
Pemasyarakatan), merupakan pranata 
untuk melaksanakan bimbingan klien 
pemsayarakatan. 

3. RUPBASAN (Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara), 
merupakan unit pelaksana di bidang 
penyimpanan benda sitaan negara dan 
barang rampasan negara. 
 
1.3 Pengertian Feminis 

Frase ‘feminisme’ muncul di Inggris pada 
tahun 1890 yang bisa diartikan sebagai 
sebuah paham (belief) tentang persamaan 
gender (Humm,et.al, 1992 : 1). Sementara 
gender dapat didefinisikan sebagai sebagai 
perbedaan peran tanggung jawab antara 
laki-laki dan perempuan (Suprapdiono, 
2007). Perbedaan tanggung jawab tersebut 
kemudian mengakibatkan “doing gender”, 
yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan 
atribut personal gender yang melekat dalam 
dirinya, dan untuk melakukannya 
dibutuhkan sebuah persyaratan-persyaratan 
tertentu (precondition) (Schultz, 2000 : p 4-
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5). Kalimat ini menjadi sebuah penegasan 
adanya kebutuhan mendasar yang berbeda 
bagi laki-laki dan perempuan baik secara 
fisiologis maupun psikologis. Perempuan 
cenderung lebih rentan dengan adanya 
penerangan yang kurang pada ruang-ruang 
sempit (Rozee-Koker, et al,1989 dalam 
Rozee, 2004 : p.281). Namun seringkali 
perbedaan kebutuhan ini kurang 
diakomodasi sehingga muncul kondisi 
ketidakadilan gender yang kemudian 
memicu gerakan feminisme. Gerakan 
penolakan inferioritas perempuan untuk 
mencapai kesetaraan gender (walaupun 
mungkin pada waktu itu belum disebut 
dengan gerakan feminis) tercatat pertama 
kali muncul di Inggris pada tahun 1972. 
Gerakan ini dimotori oleh Mary 
Wollstonecraft’s berupa argumen politik 
untuk hak perempuan “A Vindication of the 
Rights of Woman” yang berisi analisis 
psikologikal tentang kecurigaan bahwa 
perempuan dirugikan oleh adanya 
ketergantungan pada laki-laki dan 
terisolasinya perempuan dari ruang publik. 
Sementara di Amerika Serikat, gerakan 
menuntut kesetaraan gender muncul pada 
tahun 1890 yang dimotori oleh Elizabeth 
Cody Stanton dan Susan B. Anthony 
melalui kampanye anti perbudakan dan 
minuman keras (anti-slavery and 
temperance campaign) (Humm, et.al, 1992). 
Gerakan feminisme secara formal mulai 
gencar setelah Deklarasi HAM PBB 1948 
(BKKBN, 2004). Pada akhir tahun 1990-an, 
kaum pemikir dan  

Peneliti feminis mulai memasuki 
kancah sains dengan mengatakan bahwa 
peran perempuan dalam sains telah 
termarginalkan selama ini dan ideologi sains 
yang berlaku merupakan ideologi 
patriarkikal (Hess dan Ferre, 1987 dalam 
Campbell dan Fainstein, 1996). Kerusakan 
bumi saat ini dianalogikan sebagai akibat 
dari eksploitasi kaum laki-laki (maskulin) 
terhadap bumi yang pasif (feminin) (Schultz, 
2000 : p 4-5). 

 
1.4 Konsep Feminisme dalam Tata 

Ruang 

Pemikiran kaum feminisme terhadap 
pola spasial muncul baik dalam skala makro 
regional ataupun pada skala mikro. Pada 
skala makro, konsep feminisme berpijak 
pada bagaimana menciptakan habitat yang 
lebih baik bagi manusia. Konsep ini 
menyatakan bahwa ketidaknyamanan 
lingkungan saat ini diakibatkan pola hidup 
“maskulin” yang selalu berorientasi pada 
efisiensi tanpa mempertimbangkan aspek 
humanitas (Day, 2002). Sedangkan pada 
skala mikro, konsep feminisme hadir karena 
melihat fakta bahwa ruang publik 
ter’gender’isasi dan perempuan telah 
termarginalkan dalam pemanfaatan ruang. 
Salah satu contoh merginalisasi perempuan 
dalam pemanfaatan ruang adalah dalam hal 
mobilitas. Kecenderungan pertambahan 
penduduk menyebarkan perkembangan 
permukiman ke arah peri-peri. 
Perkembangan pembangunan permukiman 
ke arah peri-peri ternyata memberikan 
kesulitan tersendiri bagi perempuan, karena 
mobilitas yang bisa dilakukan perempuan 
semakin terbatas (Greed, 1994). Pada 
kawasan permukiman di pinggiran kota, 
transportasi umum biasanya sangat terbatas 
dan jarang. Sementara, akses perempuan 
terhadap kendaraan pribadi tergolong masih 
sangat lemah (Wekerle, 1981; Hanson and 
Hanson, 1980; Beuret, 1991; Rosenbloom, 
1993 dalam Asiyanbola, 2007 : p.12). 
Dalam satu rumah tangga dengan 
kepemilikan satu kendaraan pribadi, maka 
akses terhadap kendaraan tersebut akan 
lebih diprioritaskan bagi laki-laki dan bukan 
perempuan. Secara umum, isu spasial dalam 
perspektif kaum feminis mencakup 
beberapa aspek seperti yang diutarakan 
Campbell dan Fainstein (1996), yaitu : 

• Adanya perbedaan penggunaan ruang 
publik oleh laki-laki dan perempuan  
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• Adanya ancaman terhadap keamanan 
dari tiap individu dalam melakukan 
aktivitasnya di kota  

• Adanya diskriminasi struktural 
terhadap perempuan dalam 
perkembangan ekonomi  

• Adanya pola transportasi tertentu 
yang dilakukan perempuan yang perlu 
diperhatikan dalam perencanaan kota.  

Walaupun isu feminisme dan kesetaraan 
gender telah mencuat di berbagai hal 
termasuk tata ruang, namun pada 
kenyataannya tetap tidak ada perubahan 
yang berarti dalam tata ruang tersebut. 
Walaupun seorang perempuan adalah kepala 
dari departemen perencanaan kota, namun 
ketika ia berjalan seorang diri di malam hari 
ia hanyalah seorang perempuan. Perempuan 
masih terus diidentifikasikan pada urusan 
domestik dan ruang publik masih identik 
dengan laki-laki, dan hal ini dianggap 
sebagai sebuah kewajaran (Keeble (1986) 
dalam Clara H.Greed (1994)). 

1.5 Persyaratan Ruang Tahanan 

Blok Tahanan dibangun dengan ketentuan 
sebagai berikut : 

a. Tembok bangunan blok pada sisi luar berfungsi 
sebagai pagar pengaman. 

b. Penataan blok memperhatikan aspek keamanan 
yang optimal dengan pengelompokkan bangunan 

c. Membentuk huruf “u” dengan areal terbuka pada 
bagian tengahnya. 

d. Areal terbuka tersebut dapat dimanfaatkan 
sebagai tempat makan bersama ataupun 
kegiatankegiatan 

e. Lainnya dalam lingkup satu blok hunian. 
f. Pada lahan yang tidak memungkinkan untuk 

pengelompokkan bangunan membentuk huruf 
“u” 

g. Dapat dilakukan pengelompokan bangunan 
(cluster) tertutup yang dilengkapi dengan pagar 

h. Pemisah antara blok yang satu dengan blok 
lainnya. 

i. Semua teralis dan pintu pada blok ini 
menggunakan besi baja ø 22 mm. 

j. Lebar tangga dan selasar pada masing-masing 
blok berukuran minimal 1,5 m. 

Ketentuan mengenai Kamar Hunian adalah 
sebagai berikut : 

a. Standar luas Kamar Hunian adalah 5,4 
m2/orang; 

b. Langit-langit : 
• Langit-langit hunian terbuat dari bahan 

beton/cor dengan ketebalan 10 cm dan tinggi 
langitlangit 

• Kamar hunian 3,8 m; 
• Langit-langit teras (lantai i) terbuat dari jeruji 

besi ø 22 mm yang berjarak as ke as 4 cm, 
• Yang sekaligus berfungsi sebagai lantai teras 

(lantai ii); 
• Langit-langit teras (lantai ii) terbuat dari 

jeruji besi ø 22 mm yang berjarak as ke as 10 
cm. 

c. Lantai hunian dan lantai teras (Lantai I) dicor 
beton dan dilapisi dengan bahan anti kimia. 

d. Dinding : 
• Dinding yang merupakan bagian luar dari 

bangunan blok terbuat dari bahan beton 
bertulang 

• K-500 dengan ketebalan 20 cm dan diberi 
tulangan ø 12 mm berjarak 10 cm; 

• Dinding lainnya terbuat dari dinding batu 
bata tebal ½ bata dengan pasangan 1 pc : 2 
ps, 

• Diplester halus; 
• Pada dinding yang berhadapan dengan pintu 

diberi ventilasi terbuat dari jeruji ø 22 mm, 
ukuran disesuaikan dengan luas kamar. 

e. Dilengkapi dengan penerangan (lampu) yang 
dipasang tertanam (inbouw) diatas. 
Pada tiap kamar hunian disediakan WC dan 
tempat tidur permanen, tempat tidur tersebut 
terbuat dari plat beton bertulang, tebal 10 cm, 
tinggi 60 cm dengan kemiringan 2%. 

f. Pintu mengikuti standar Pintu Kamar Hunian. 
g. Pada tiap kamar hunian dengan kapasitas 5 

orang dan 7 orang perlu dilengkapi jendela 
ukuran.disesuaikan dengan luas kamar, dengan 
spesifikasi : 
• Daun pintu terbuat dari jeruji besi baja Ø 22 

mm dengan jarak antar jeruji 10 cm; 
• Kusen terbuat dari besi plat, tebal 6 mm 

tertanam pada beton. 
 

h. Khusus pada blok Pengasingan dan Strapsel, 
ketentuan lain yang perlu diperhatikan : 
• Blok pada rutan klas i maksimum 100 kamar, 

sedangkan pada rutan klas ii maksimum 50 
• Kamar, masing-masing diisi oleh 1 orang. 
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• Setiap blok dilengkapi dengan : 
 kamar mandi umum; 
 pos pengamanan blok; 
 pintu blok/sub blok; 

 sistem pemadam kebakaran; 
 instalasi listrik, penangkal petir  
 blok; 
 ventilasi dan pengkodisian udara 
 pencahayaan. 
 

 
Gambar 1: Standar Sel Isolasi 

(U.S. Department of Justice National 
Institute of Corrections hal : 5-3) 

 

 
Gambar 2 : Standar Sel Bersama 

(U.S. Department of Justice National 
Institute of Corrections hal : 5-2) 

 

 
Gambar 3 : Ruang Laundry 

(U.S. Department of Justice National 
Institute of Corrections hal : 4-188) 

 

 
Gambar 4 : Perpustakaan 

(Ernest Neuferthal : 1) 
 

 
Gambar 5 : Ruang Dapur Umum 

(U.S. Department of Justice National 
Institute of Corrections hal : 4-179) 

 

 
Gambar 6 : Ruang Kunjungan 

(U.S. Department of Justice National 
Institute of Corrections hal : 4-123) 

 

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 
memanfaat-kan landasan teori sebagai 
panduan di lapangan 

• Hasil dari metode yang dilakukan 
adalah Kesimpulan hasil penelitian 
berdasarkan data yang didapat melalui 

Sumber: Jail Design Resource Guide 
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U 

proses analisa dan pengamatan kondisi 
obyek 
Berikut adalah data yang didapat dengan 

menggunakan sistem kualitatif : 
 

Morfologi Lahan 
Dalam perancangan arsitektur, analisis 

tapak merupakan tahap penilaian atau 
evaluasi dari kondisi fisik, kondisi non fisik 
hingga standar peraturan kebijakan. 
Kemudian menghasilkan analisis eksternal 
dan internal yang meliputi komponen desain 
berupa problem, limitasi, potensi fisik dan 
non fisik. Sehingga dapat merencanakan 
fisik, fasilitas, dan fungsi bangunan yang 
akan dirancang. Analisis tapak mengarah 
pada factor pengguna, factor lingkungan 
alamiah, dan lingkungan sekitar. Dari 
factor-faktor tersebut menghasilkan output 
berupa analisis persyaratan tapak, analisis 
aksesibilitas, kebisingan, view, drainase, 
vegetasi, sirkulasi, matahari, angin, dan 
zoning. (Fitriyati, S. 2015)  

 
Lokasi Tapak 
Lokasi Tapak terletak di jl. Pasopati, 
Kecamatan Leles, Kabupaten Garut  
Kondisi lahan ekisting yaitu dengan luas lahan 
18.880 m2 atau 1.8 Hektar, berada di Lahan 
kosong dengan rerumputan liar tanpa bangunan.  
 

 
Gambar 7 : Lokasi Tapak 

Sumber: https://www.google.co.id/maps 

 
Gambar 8 : Batas-batas tapak 

Sumber: Hasil Analisa 
 

Tapak yang merupakan sebuah lahan 
kosong diapit oleh perkebunan milik warga. 
Tapak hanya bisa diakses oleh jalan 
Pasopati yang merupakan jalan utama dan 
didekat tapak terdapat sebuah pabrik . 

 
Gambar 9 : Fasilitas Pendukung 

Sumber: Hasil Analisa 
Lokasi tapak didukung dengan sudah 
tersedianya beberapa fasilitas diantaranya 
adalah Pemadam kebakaran , kodim , 
Rumah Sakit Guntur dan Penginapan. 

 
Analisa Lokasi Lahan 
1.Analisa Matahari 

 
 

https://www.google.co.id/maps/place/Cisarua,+Kabupaten+Bandung+Barat,+Jawa+Barat/
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Gambar 10 :Analisa Matahari 
Sumber: Hasil Analisa 

 

Data:  
Bangunan yang akan dirancang adalah 
bangunan bertingkat menengah sehingga 
potensi terkena sinar matahari pagi siang 
maupun sore di senua sisi bangunan 
Analisa: 
Fasad bangunan akan menghadap selatan, 
karena view memungkinkan menghadap 
selatan dan pada bagian barat akan terkena 
sinar matahari siang yang kurang cukup 
baik tetapi dari segi pencahayaan sangat 
menguntungkan 
Sintesis : 

• Penggunaan skylight di area blok 
hunian agar dapat mengurangi 
pemakaian listrik 

• Menggunakan kaca-kaca bukaan 
lebar agar memaksimalkan cahaya 
yang masuk 

• Menambahkan vegetasi sebagai 
buffer siinar matahari di area  timur 
dan barat site 

• Orientasi bangunan adalah kearah 
selatan / untuk meminimalisasi 
radiasi sinar matahari dan 
memungkinkan aliran udara 
menerpa bangunan dengan 
maksimal untuk mendapatkan 
penghawaan alami.  

 
2.Analisa Kebisingan 
 

 
Gambar 11 :Analisa Kebisingan 

Sumber: Hasil Analisa 

Data : 
Karena lokasi proyek berada didaerah 
tingkat pemukiman sedang dan industri 
menengah kebawah kebisingan tinggi 
berasal dari beberapa pabrik disekitar site 
dan tingkat sedang berasal dari pemukiman 
warga,dan tingkat rendah berasal dari polusi 
suara kendaraan yang melintas di jalan 
pasopati 
Sintesis :  
Menempatkan pepohonan sebagai buffer 
dan menmpatkan ruangan publik di area 
tingkat kebisingan tinggi , dan menematkan 
ruangan dengan tingkat keamanan tinggi di 
area dengan tingkat kebisingan rendah. 
 
3.Analisa Kebisingan 

 
Gambar 11 : Analisa Vegetasi 

Sumber: Hasil Analisa 
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Data:  

Pohon pada site existing sudah tersedia 

dengan jenis pohon peneduh dengan letak 

yang tidak beraturan. 

Sintesis:  

Pengaruh pohon bagi bangunan karena akan 
memberikan dampak pada suasana dan 
penghawaan di area site maupun kedalam 
bangunan. 
Untuk itu pemakaian pohon pada area site 
akan mengurangi polusi udara kedalam 
bangunan dari kendaraan lalu lintas, pohon 
juga berperan sebagai reduksi kebisingan 
dan sinar matahari yang berlebih (hawa 
panas) masuk ke dalam bangunan maupun 
disekitar area site. Pohon yang cocok 
digunakan adalah pohon-pohon peneduh 
yang tingginya antara 3-.7 m  

 
 

 
 

 
Gambar 12 : Sintesa Analisa Vegetasi 

Sumber: Hasil Analisa 
 

4.Analisa Angin 
 
 
 
 
 

 
Gambar 13 :Analisa Angin 

Sumber: Hasil Analisa 
Data:  
Pengaruh angina sangat dirasakan pada 
bidang-bidang lebar seperti fasad dan atap 
bangunan, oleh karena itu perencanaan 
pemakaian material pada bagian-bagian 

bangunan tersebut dan posisi bukaan perlu 
diperhatikan. 
Sintesis:  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut 
maka perlunya pengaturan pembagian ruang 
yang baik agar angin bisa cross dan 
mengurangii hawa panas di dalam ruangan, 
salah satu caranya adalah membuat ruang 
terbuka di tengah bangunan agar sirkulasi 
angin bisa berjalan dengan baik. Karena 
salah satu bangunan adalah bertingkat 
banyak, maka perlunya siasat agar ruangan 
dibagian atas dapat tidak terkena pengaruh 
angin yang berlebihan masuk kedalam 
bangunan, untuk itu pemakaian secondary 
skin bisa menjadi cara agar memecah masuk 
nya angin kedalam bangunan. 
Penghawaan maksimal dapat dicapai dengan 
penggunaan ventilasi silang ( udara masuk 
dari satu sisi dan keluar dari sisi yang lain ). 
Kondisi tekanan udara yang berbeda pada 
kedua sisi lubang masuk akan membelok 
mencari sisi lubang ventilasi yang lain untuk 
keluar.  

5.Analisa View 
 

 
Gambar 14 :Analisa View 

Sumber: Hasil Analisa 

Data: 
Site hanya terlihat dari satu arah yaitu dari 
jalan Pasopati. karenanya bentuk fasad 
maupun bentuk bangunan akan 
mempengaruhi view dari luar kedalam site 
maupun sebaliknya 
Sintesis: 
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Dengan data yang sudah ada maka bentuk 
bangunan harus bisa terlihat dari keempat 
sisi agar bangunan mudah dikenali dan 
menyesuaikan dengan lingkungan yang ada 
Pandangan publik tentang tempat tinggal 
atau aktivitas narapidana harus dibatasi 
semaksimal mungkin dan tetap memberikan 
cahaya alami kepada daerah yang diduduki 
narapidana 
Respon : 

• Membuat buffer visual yang sangat 
indah,bahwa pohon dan semak. 

• Menciptakan ketinggian ambang 
jendela jauh di atas tingkat lantai. 

• Menggunakan kaca berwarna atau 
kaca reflektif di jendela, dengan 
penerangan malam di bagian luar 
bangunan untuk membatasi 
visibilitas eksterior-ke-dalam sambil 
menjaga tampilan narapidana dan 
untuk mencegah pendekatan dari 
luar ke bangunan. 

• Menggunakan kaca tembus di 
jendela untuk memberi cahaya 
alami saja (jika diizinkan oleh 
standar dan kode lokal) 

• Menggunakan skylight yang tidak 
dapat diakses atau jendela klerus 
untuk memberi cahaya alami dan, 
mungkin, pemandangan langit saja. 
Pencahayaan klerus, khususnya, 
harus dipelajari karena pandangan 
mungkin dibuat tanpa sengaja 
dibuat antara daerah narapidana dan 
bagian atas bangunan mid-rise 

• Menempatkan jendela untuk melihat 
ke luar ke ruang eksterior yang 
dikendalikan, seperti halaman atau 
area berdinding 

6.Analisa Aksesibilitas 

 
Gambar 15 :Analisa Aksesibilitas 

Sumber: Hasil Analisa 

Data: 
Jalan Utama berada pada arah Selatan yaitu 
Jalan Pasopati yang merupakan satu-satunya 
akses jalan menuju site, Jalan Pasopati 
memiliki lebar jalan 5m dan memiliki 2 
lajur. 
Sintesis:  
Kondisi site memiliki 1 akses jalan, dimana 
berada dibawah site atau arah selatan site. 
Respon:  
Karena pada jalan utama memiliki dua jalur 
kendaraan maka Jalur kendaraan In dan Out 
dipisahkan untuk jalur Masuk kendaraan 
terletak di sebelah Timur dan keluar 
kendaraan berada di sebelah Barat 

Analisa Tatanan Masa Bangunan 
 

 
 

Gambar 16 :Analisa Bentuk Masa 
Sumber: Hasil Analisa 

 
 
 

 
Gambar 17 :Analisa Bentuk Zoning 

Sumber: Hasil Analisa 
 

Bentuk masa merupakan awal dari 
terbentuknya sebuah bangunan, sebuah 
konsep untuk bentuk masa merupakan hal 
yang penting untuk dilakukan sebelum 
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masuk pada konsep bangunan itu sendiri. 
Konsep masa yang diterapkan pada 
bangunan Penjara Khusus Wanita ini adalah 
berbentuk simetris.  
• Pola masa dibuat simetris lembaga 

permasyarakatan yang didalamnya 
memiliki sebuah proses pembinaan yang 
tegas , karena bentuk simetris ini 
memiliki sifat kaku, formal, nilai-nilai 
sederhana.mengikuti fungsi sebuah  

• Penempatan masa dibuat banyak 
berdasarkan hasil analisa pola keegiatan 
ruang dan juga kebutuhan ruang. Karena  
beberapa ruang tidak boleh diakses oleh 
orang luar 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambar 17 :Analisa Bentuk Masa 

Sumber: Hasil Analisa 

Kolom-Kolom pada depan bangunan 
membuat bangunan tampak lebih tegas 
sesuai dengan sifat penjara itu sendiri 

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana 
Teknis Pemasyarakatan atau UPT 
Pemasyarakatan untuk mencapai 
keseragaman sebuah Unit Pelayanan Teknis 
Permasyarakatan bahwa sebuah Lembaga 
Permasyarakatan maupun Rumah Tahanan 
harus memiliki fasad yang berwarna abu-
abu mengikuti Rutan Cipinang dan bisa 
ditambahkan warna-warna khas daerah 
kantor wilayah UPT Permasyarakatan itu 
berada 

 
Gambar 18 :Analisa Bentuk Masa 

Sumber: Hasil Analisa 

Dinding dengan Cat warna Abu yang 
mengikuti keputusan Menteri Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
warna abu ini memiliki memberikan kesan 
tegas dan serius/. 

Kisi-kisi kayu yang memiliki warna coklat 
memberikan kesan hangat stabil dan juga 
keamanan. 

 
Gambar 19 :Analisa Bentuk Masa 

Sumber: Hasil Analisa 

Dinding bagian gedung penjara memberikan 
kesan murni dan menghasilkan kesan 
terisolasi karena warna putih pada bangunan 
ini terlalu banyak. 

 
Gambar 20 :Analisa Bentuk Masa 

Sumber: Hasil Analisa 

Pada bangunan Poliklinik diberikan warna 
hijau karena warna hijau memiliki kesan 
alamiah, meredakan setres dan 
menyembuhkan. 
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Gambar 21 :Analisa Bentuk Masa 

Sumber: Hasil Analisa 

Pada gedung Balai Latihan Kerja, Kisi-kisi 
yang berguna juga sebagai sun shading yang 
diberi warna orange memberikan kesan 
kreativitas . 

3.1 Analisa Ruang Terbuka Hijau 
Adanya Ruang terbuka hijau didalam sel 
hunian berfungsi sebagai tempat refleksi 
bagi para tahanan yang bisa juga digunakan 
sebagai terapi yang bersifat menenangkan 
dan menyejukan dan dapat membantu 
menurunkan depresi. 

 
Gambar 22 :Analisa Ruang Terbuka Hijau 

Sumber: Hasil Analisa 

Gazebo sebagai tempat berkumpulnya 
tahanan untuk bersantai.Adanya Bunga-
bunga sebagai estetika dan juga berfungsi 
membuat udara lebih bersih dan segar dan 
batu refleksi sebagai bagian terapi untuk 
para tahanan. 

3.2 Analisa Ruang Dalam 
Selain untuk kenyamanan dan juga 
keindahan, konsep desain interior juga 
terkadang bahkan seringkali berhubungan 
dan berkolerasi dengan psikologi dari sang 
penghuninya. Tema atau konsep yang tepat 
dapat membuat penghuni menjadi lebih 
harmonis, bahagia dan juga dapat 
memberikan energy positif setiap harinya.  

 
Gambar 21 :Analisa Ruang dalam  

Sumber: Hasil Analisa 

Pada area pemeriksaan banyak 
menggunakan warna putih dan abu yang 
bersifat formal sesuai dengan fungsi penjara 
ini. Pemberian material lantai yang memiliki 
corak merah agar ruangan terkesan dinamis 
dan enerjik. 

 
Gambar 22 :Analisa Ruang dalam  

Sumber: Hasil Analisa 

Pada area kunjungan diberikan material 
unsur kayu agar memberikan kesan hangat 
pada saat kunjungan. 

Furnitue dibuat dari tumpukan busa busa 
yang disusun dan diberi warna-warna ceria 
seperti kuning , orange dan hijau yang 
memiliki kesan bersahabat,memancarkan 
kehangatan,dan juga memunculkan kesan 
sejuk. Furniture di terbuat dari tumpukan 
busa untuk mengnatisipasi terjadinya 
kericuhan agar tidak membahayakan 
pengunjung dan juga tahanan 

 

Gambar 23 :Analisa Ruang dalam  
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Sumber: Hasil Analisa 

Pada area kunjungan khusus diberikan motif 
bunga memberikan kesan feminism dan 
kombinasi warna analog orange kuning dan 
hijau dan juga warna pastel lantai , dan 
warna-warna kursi yang memiliki warna 
senada menciptakan kesan harmonis. 

 

 
Gambar 23 :Analisa Ruang dalam  

Sumber: Hasil Analisa 

Berdasarkan karakteristik tata ruang yang 
memiliki sifat  feminism adalah ruangan 
yang tidak membuat perempuan measa 
terancam dan ancaman ini akan muncul 
dalam ruangan 
yang cenderung terisolasi dan ruangan 
dengan 
penerangan atau pencahayaan 
kurang.meskipun ini adalah sel isolasi tetapi 
pemilihan warna putih dominan yang 
memberikan kesan cerah ditambah juga 
dengan ccorak biru dan kuning yang 
membuat ruangan ini tidka terkesan 
monoton dan memberikan kesan jenuh. 

Terdapat laci dibawah tempat tidur sebagai 
tempat penyimpanan barang bawaan 
narapidana 

KESIMPULAN 
Bangunan Lembaga Permasyarakatan Khusus 
Wanita ini bertujuan untuk menciptakan sebuah 

bangunan penjara yang memiliki fasilitas-
fasilitas khusus fitrah wanita. dimana seorang 
wanita lebih rentan terkena depresi saat berada 
di penjara yang tidak sedikit berakhir dengan 
bunuh diri.  
Bangunan ini memiliki konsep arsitektur 
kontemporer yang merupakan gaya baru sebuah 
penjara di Indonesia yang biasa nya merupakan 
bangunan dahulu peninggalan Belanda. 
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