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EDITORIAL 

 

Efisiensi energi pada seluruh siklus kehidupan dari suatu bangunan adalah tujuan paling 
penting dari arsitektur berkelanjutan. Arsitek menggunakan beberapa teknik pasif dan aktif yang 
berbeda untuk mengurangi kebutuhan energi bangunan dan meningkatkan kemampuan mereka 
untuk menangkap atau menghasilkan energi mereka sendiri. Salah satu kunci untuk 
mengeksploitasi sumber daya lingkungan lokal dan energi yang mempengaruhi berhubungan 
dengan faktor-faktor antara lain waktu siang hari, keuntungan panas matahari, dan ventilasi 
adalah menggunakan analisis situs. 

Arsitektur berkelanjutan adalah bagian terintegrasi dari pembangunan berkelanjutan, 
yang merupakan perhatian penting saat ini. Pembangunan berkelanjutan memenuhi kebutuhan 
dan tuntutan hidup tanpa mengorbankan kondisi dan sumber daya untuk orang-orang di generasi 
mendatang.Menurut James Stevens Curl dan Susan Wilson (Penulis Kamus Arsitektur Oxford), 
“Arsitektur Berkelanjutan adalah arsitektur yang tidak membuang energi, tidak membutuhkan 
perawatan yang mahal, dan bukan bangunan yang memiliki isolasi yang buruk atau terlalu 
banyak kaca." 

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

. 

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

 

 Selamat membaca. 

 

 Dewan Redaksi 

 

Catatan:Gambar Sampul Depan Penerapan Arsitektur Bioklimatik Pada Bandung Beauty & Wellness 
Center Karya Putri Andam Dewi 
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PENERAPAN ARSITEKTUR BIOKLIMATIK  

PADA BANDUNG BEAUTY & WELLNESS CENTER 

Husna Izzati¹, Puteri Andam Dewi² 

 
Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Faletehan 

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. 
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I. PENDAHULUAN 
Di tengah rutinitas dan kesibukan, manusia 

berusaha ingin keluar dari rutinitas dengan 

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 
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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 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, 
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arsitektur bioklimatik  diterapkan dalam 

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). 
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Gambar 3 : Blockplan 
Sumber : Dokumen Pribadi 

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, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Faletehan 
 

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

 
Abstract 

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

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

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

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

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

 
II. KASUS STUDI DAN METODE 

PENELITIAN 

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

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

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

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

Time Sever Standart (TSS) 
• GBCI Greenship Interior Space 

Rating Tools 
• Sustainable Tropical Building 

Design, Sumber: Cairns Regional 
Council 

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

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

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

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

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

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

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

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

Discovery Access Key 
• AFCD Woodside Biodiversity 

Education Center 
• Woodside Biodiversity Education 

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

Center Case Study 
• Hopkin Architect, WWF Living 

Planet Center Case Study 
• UK GBC, Living Planet Center 

Case 
• Living Planet Center BREEAM 

Case Study 
4. Data Jurnal dan Standar WWF 

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

Environmental Management 
System for Sustainable 
Organisations 

• WWF Green Office, For 
Sustainable organisations 

• WWF Indonesia Annual Report 
2018 

• WWF Indonesia Strategic Plan 
2014-2018 

• Living Planet Report 2018 
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• WWF One Planet Lifestyle 

b. Primer 
1. Observasi (non-partisipan)  

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

2. Wawancara 
Wawancara juga dilakukan 

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

c. Analisa Data 
Analisa data dilakukan setelah 

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

1. Hasil dan Temuan 

3.1. Tema Umum 
Pada perancangan WWF Living 

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

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

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

3.2. Konsep Bentuk 
Konsep bentuk yang diterapkan pada 

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

3.3. Konsep Material 
Konsep material yang akan digunakan 

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

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

3.5. Pencahayaan 
Konsep Pencahayaan yang dipakai 

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

3.6. Penghawaan 
Konsep Penghawaan pada 

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

 

2. Diskusi/Pembahasan 

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

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

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

4.1. Konsep Tata Ruang 
 

 
Gambar 4.1 Layout Presentasi Khusus 

Gedung Exhibition Center Lantai Dasar 

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

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

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

 
Gambar 4.3 Perspektif Area Exhibition 

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

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

Dilanjutkan ke area pengetahuan 
ecological footprint yaitu Indonesia 

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

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

4.2. Persyaratan Teknis 
Ruangan 

4.2.1. Sistem Penghawaan 
Pada area denah khusus, sistem 

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

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

mengatur kelembaban ruang. 

4.2.2. Sistem Pencahayaan 
4.2.3.  Sistem pencahayaan 

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

Area Treatment 
Lantai 

Studi Image 

Introductio
n Area 

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

 

Indonesia’s 
Flora 
Biodiversit
y Area 

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

 

Indonesia’s 
Fauna 
Biodiversit
y Area 

Coral 
Triangle 
Area 

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

Sea 
Species 
and 
Underwate
r Life Area 

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

 

Indonesia 
Present 
Activities 
and 
Developme
nt (Global 
Warming) 

Menggunakan 
epoxy dengan 
corak marmer. 

 

Environme
ntal Issue 
Area 

Menggunakan 
epoxy dengan 
campuran material 
daur ulang. 

 

Protection 
Solutions 

Menggunakan 
epoxy putih 

 

Video 
Audiencin
g Area 

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

Future 
Disaster 
Area 

Menggunakan 
replika tanah yang 
rusak untuk 
menggambarkan 
suasana kerusakan 
yang terjadi  

Reflection 
Area 

Menggunakan 
epoxy putih 

 

Future 
Area 

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

 

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

 
 

4.2.3. Penyelesain Elemen 
Interior 

a. Penyelesaian Lantai 
Pada area pameran tetap yaitu 

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

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

 

b. Penyelesaian Dinding 
Penyelesaian dinding pada area 

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

 

 
Gambar 4.4. Curving Profiles  

 

Aspek 
Keama
nan 

Nama Jenis Fungsi Aplikasi 

Bangun
an dan 
Koleksi 

Security Keam
anan 
Manu
al 

Menjaga 
keamanan dan 
ketertiban 
museum 

Mobile 

 CCTV Keam
anan 
otom
atis 

Mengamati satu 
area untuk 
menghindari 
pencurian dan 
perusakan 

Penempata
n di Area 
Pameran 

Bangun
an 

Smoke 
Detector 

Keam
anan 
Otom
atis 

Mendeteksi 
adanya asap dan 
potensi tanda-
tanda kebakaran 

Penempata
n di Area 
Pameran 

 Fire 
Extinguish
er 

Keam
anan 
Manu
al 

Untuk 
meredamkan api  

Penempata
n di area 
Pameran 

 Sprinkles Keam
anan 
Otom
atis 

Mengeluarkan 
air untuk 
meredamkan api 
yang telah 
dideteksi dari 
smoke detector 

Penempata
n di area 
Pameran 

Objek 
Koleksi 

Vitrin Keam
anan 
Manu
al 

Menghindari 
pencurian dan 
perusakan 

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

 

c. Penyelesaian Ceiling 
Dalam penyelesaian plafon 

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

 

 
Gambar 4.6. Curving Profiles 

 

Kesimpulan 

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

mengedukasi masyarakat tentang 
pendidikan lingkungan hidup. 

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

Nathan Yuslan1,Agung Prabowo2  

Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Faletehan 
 

ABSTRAK 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ABSTRACT 

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

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

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

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

school about the world of art & design. 
 

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

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

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

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

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

mengalami kemajuan khususnya dalam bidang 

fashion design sehingga menghasilkan berbagai 

trend mode dan gaya. Hal ini tidak luput dari 

kemajuan teknologi dan media sehingga 

berbagai mode dan gaya pakaian terus 

mengalami perkembangan. Pakaian juga 

merupakan suatu simbol sosial sehingga 

memberikan identitas kultural terhadap 

seseorang (Jayanti, 2008: 48). 
 

Kebudayaan di perkotaan merupakan 

kebudayaan yang tumbuh dari interpretasi dan 

pengkomunikasian berbagai hal yang dirasakan 

serta dialami oleh penghuni sebuah kota. 

Kecenderungan masyarakat kota yang serba- 

sibuk dan berintelektualitas tinggi akan 

menyebabkan aspek visual menjadi penting di 

dalam kehidupan kota, di mana hal ini juga 

berdampak terhadap pencitraan visual dari 

masing-masing individu, yang seringkali 

dicerminkan oleh style (gaya). 

 
Indonesia memiliki ragam kekayaan 

dalam berbagai bidang, salah satunya adalah 

kekayaan  yang dapat menjadi bahan baku 

dunia art & design yang tidak terbatas. Kondisi 

ini tidak dibarengi dengan perkembangan 

produk art & design lokal yang belum optimal. 

Proses kreatif para insan kreatif, khususnya 

yang bergerak dibidang art & design  masih 

terkendala dengan sejumlah persoalan seperti 

masalah standardisasi, kontribusi dan 

pemasaran produk art & design  lokal. 

lama, namun perkembangannya dan 

keberadaannya baru terasa ketika media cetak 

bermunculan terutama majalah wanita (femina) 

tahun 1970an. Pada saat yang bersamaan para 

desainer muda Indonesia mulai kembali ke 

Indonesia selepas mengenyam pendidikan 

diluar negeri. Sejak itu kreasi desainer dan 

berbagai tulisan tentang mode banayak muncul 

di majalah maupun Koran-koran. Pada era 

berikutnya , bisnis mode ,Industri mode dan 

profesi desainer berkembang pesat di tunjukan 

dengan munculnya berbagai butik, peragaan 

busana dan sekolah-sekolah mode karena 

bidang mode menjadi bidang yang sangat 

menjanjikan. 

Dewasa ini mode sudah menjadi bagian 

dari gaya hidup masyarakat Indonesia. 

Mode telah menjadi bidang industri dan bisnis 

yang semakin di geluti secara profesional 

seiring  meningkatnya  kesejahteraan 

masyarakat. Terbukti dari mode telah di 

tetapkan sebagai salah satu subsector dalam 

ekonomi kreatif dan penyumbang Produk 

Domestic Bruto terbesar yaitu 43 persen 

menurut Maria Eka Pangestu, Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia. (Sumber 

Kamus Mode Indonesia, 2011 : 4-7). 

 
Perkembangan ini tentunya harus 

didukung dengan SDM yang berkualitas yang 

mampu bersaing dalam dunia art & design   . 

SDM yang berkualitas ini dapat diciptakan 

dengan   pendidikan   atau   sekolah   mengenai 

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

Dengan adanya sekolah art & design    , 

Indonesia akan memiliki SDM yang bekualitas 

dan berpengalaman dalam dunia art & design 

karena dilatar belakangi pendidikan yang 

mendukung sesuai bidang yang sesuai. 

 
Kecepatan informasi, perdagangan 

bebas dan pola pikir kapitalis yang menjadikan 

yang sangat berpengaruh pada cara pandang 

masyarakat yang terus mencari tren yang baru. 

Oleh karena itu beberapa kota di Indonesia 

menjadi kota industri art & design  yang pesat 

yang dapat mempengaruhi perekonomian dan 

gaya hidup masyarakat setempat . Bandung 

merupakan salah satunya. 
 

Bandung merupakan kota yang sangat 

terkenal dengan industri kreatif, khususnya 

industri art & design  . Banyak sekali destinasi 

art & design   , baik dalam bentuk bahan 

maupun pakaian siap pakai. Namun banyak 

sekali masyarakat yang ingin masuk dalam 

dunia art & design tetapi tidak memiliki ilmu 

dan pengalaman yang cukup untuk siap masuk 

dalam dunia art & design 
 

Dengan banyaknya potensi bahan yang 

melimpah dan banyaknya talenta-talenta dalam 

bidang art & design yang berada di kota ini dan 

pesatnya perkembangan minat dan potensi 

masyarakat dalam dunia art & design  . Namun 

dengan perkembangan tersebut, kota Bandung 

kurang memiliki fasilitas pendidikan dalam 

dunia art & design   yang sesuai. Untuk itu, 

dibutuhkan      suatu      rancangan      kawasan 

masyarakat dalam bidang art & design , dengan 

memiliki sarana prasarana yang dapat 

mendukung segala aktivitas yang ada serta 

memiliki letak yang strategis dan memiliki 

karakteristik fisik sebagai satu kesatuan sekolah 

dibidang itu sendiri. 
 

Konsep umum bangunan ini yaitu mampu 

meciptakan harmoni antara fungsi utama 

bangunan pendidikan, karakteristik – 

karakteristik art & design   serta potensi lokal 

disekitar. Kreatifitas menjadi bahan utama 

penggunanya  dapat  diimplementasikan 

kedalam tata ruang bangunan, sehingga 

diharapkan “ART & DESIGN ACADEMY ”ini 

dapat menjadi wadah yang tidak hanya menjadi 

tempat belajar mengajar, tetapi juga menjadi 

sarana untuk berkreasi, menumbuhkan percaya 

diri serta mengembangkan ide-ide di bidang art 

& design  khususnya untuk memajukan dunia 

art & design  Indonesia di dalam maupun luar 

negri. 
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1.1. Lokasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 lokasi perancangan 
 

Sumber : google maps 
 

Lokasi peracangan art & design 

academy ini berada diwilayah yang 

diperuntukkan untuk jasa. Perancangan usaha 

swasta ini bergerak di bidang komersil dan 

pendidikan yang akan mewadahi para peminat 

di bidang seni design / fashion baik dalam 

pendidikan maupun perbelanjaan. Perancangan 

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

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

 

Luas lahan        :           12.375 m2 / 1.2357 ha 
 
Peraturan 

 
Will Adm          : kec. Coblong kel.dago 

Kode                 :K3 Wilayah KBU :YA 

Zona                  : perdagangan &jasa 

Sub zona           : perdagangan dan jasa linier 
 
Fungsi jalan      : Kolektor 

 
KDB Max         : 40% = 4.950 m2 

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

m2 

 
GSB : 11m (jalan utama) 

GSB : 5 m (jalan sekunder) 

III. METODOLOGI 
 

Metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif yang dimana dilakukan penyelidikan 

terhadap orang-orang dan objek untuk 

mendapatkan data deskriptif. 
 
Adapun metode yang penulis terapkan adalah 

sebagai berikut : 
 
3.1. Pengumpulan data 
 
3.1.1. observasi 
 

Pengamatan dan pencatatan terhadap objek . 
 
3.1.2. interview 
 

Sesi wawancara pada warga sekitar. 
 
3.1.3. metode dokumentasi 
 

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

1.   Analisis tapak 
 
Analisis aksebilitas, kebisingan, 

view/orientasi, zoning tapak 
 

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

3.   Analisis elemen fisik 
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Tataguna lahan, massa bangunan, 

sirkulasi/parkir, ruang terbuka, pendukung 

kegiatan 
 

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

listrik, keamanan dan komunikasi 
 
3.3. sintesis 

 

Penggabungan hasil analisis yang 

menghgasilkan konsep simbiosis yang yang 

menjadi pedoman penyusunan konsep. 

Meliputi konsep dasar, tapak, ruang, bentuk, 

dan tampilan bangunan dan konsep struktur 

utilitas 

 
IV. ELABORASI TEMA 

 
4.1. Penerapan Tema Pada Bangunan 

 

Arsitektur Futuristik adalah seni/gaya 

bangunan atau suatu lingkungan binaan yang di 

dalam perencanaan dan perancangannya tidak 

berdasarkan oleh sesuatu yang terkait dengan 

masa lalu akan tetapi mencoba untuk 

menggambarkan masa depan dengan bentukan 

yang mengejutkan dan pemakaian material 

yang maju. 
 

Begitupun dengan penerapannya pada 

bangunan yaitu dengan penggunaan material 

yang baru juga seperti penggunaan rangka 

space frame pada fasade dan atap, penggunaan 

alumunium pada finish fasade dan secondary 

skin, penggunaan kaca pada fasade bangunan. 

 
 
 

Penggunaan kaca yang dominan pada 
seluruh bangunan 

 

 
Atap canopy drop off yang 
menggunakan rangka space frame 

 
 

Ornamen fasade dengan rangka space 
frame dan finish alumunium 

 

 
Secondary skin dengan bahan 
alumunium motif kayu 

 
 

Gambar 3.1 tampak samping rektorat 
 

Sumber : data pribadi 
 

 
 

 
Gambar 3.2 interior gedung serbaguna 

 
Sumber : data pribadi 
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Penerapan tema futuristic juga 

diterapkan pada interior Gedung serba guna, 

mulai dari pemilihan warna dinding yang 

dipilih warna gelap dengan sparkling untuk 

menonjoklan kesan elegan. Serta pada area 

runway diberikan lingkaran-ligkaran yang 

menegaskan tema futuristic pada interior 

gedung. 

 
V. HASIL PEMBAHASAN 

 
5.1.  Konsep dasar 

 

Konsep dasar perancangan ini menciptakan 

suatu wadah untuk Pendidikan, penjualan, 

pertunjukkan yang dipadupadankan dalam 

sebuah Kawasan yang mencerminkan seni dan 

desain pada bangunannya. 
 
Tema arsitektur futuristik ini dapat dilihat dari 

bentuk fasad & bahan yang digunakan. 
 
5.2.  konsep tapak 

 

 
 

Gambar 6.1 isometri kawasan 
 
 

Sumber : Dokumen pribadi 
 
Tata letak massa bangunan disesuaikan dengan 

zoning area. Orientasi bangunan menghadap 

jalan utama dago yang harus menarik bagi 

pengguna jalan . 
 
Masaa bangunan menyesuaikan dengan 

bentuakan site, yaitu persegi panjang 

 

Bentukan   massa   yang   telah   terbagi   oleh 
 

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

pada tema, tyaitu futuristic 
 
Kawasan dikelilingi dengan tanaman besar dan 

pada bagian inti kawasan diberikan space bagi 

pengguna kawasan sebagai tempat berkumpul 

yang tentunya diberikan tanaman yang cukup 

besar untuk peneduh area tersebut. 
 
Entrance utama akan diletakkan menghadap 

jalan raya sebagai respon terhadap jalan dan 

pandangan pengguna jalan. 
 
Second entance diletakkan sebelah utara karena 

jalannya yang tidak terlalu ramai sehingga 

cocok untung akses servis. 

Karena jalan hanya memiliki lebar 6 m, 

sehingga pelebaran jalan diperluakan pada area 

menghadap jalan raya untuk membuat kantung 

parker kendaraan sementara demi 

meminimalisasi kemacetan 
 
5.3.  konsep Arsitektural 
 
5.3.1.  Konsep bentuk 
 

 
 
Konsep bentuk fasad bangunan di ambil dari 
 

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

dari terciptanya suatu karya desain pakain. 

Tanpa adanya benang, mungkin desain tidak 

akan seperti sekarang ini. 
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Bentuk benang diletakkan mengelilingi 

bangunan secara acak di semua bangunan yang 

bermakna  mengikat  dan  menyatukan  semua 

 
 
 
 
PUBLIK 

 

(sumber: data pribadi) 
 
 

PRIVATE 

bentuk dan fungsi yang berada di Kawasan ini 
 

menjadi 1 kesatuan yang harmonis. 

SEMI PRIVATE SERVIS 

 
5.3.2.  Konsep fasade 

 

 
 
Gambar : tampak depankawasan 

 
Sumber: data pribadi 

1.   Pemisahan antar zona publik, semi publik, 

dan privat kedalam bentuk penzoningan 

horizontal 

2.   Zona  publik  diletakkan  di  dekat  pintu 

masuk utama 

3.  Zona semi publik diletakkan di bagian 

tengah site 

4.   Zona privat diletakkan jauh dari keramaian 
 

5.3.4. Tata letak 

 
Konsep fasade bangunan ini yaitu 

penggabungan tema dengan karakter-karakter 

art and design. Dimana diambil bentukan 

benang yang menyelimuti bangunan yang 

menciptakan bentuk dinamis. 
 

 
 
Gambar : tampak depan g.kuuliah 

 
Sumber: data pribadi 

 
5.3.3.  zoning 

Parkiran 
karyawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza / 
shelter 
kendara 

Gedung 
perkulia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedung 
rektorat 

Plaza 
outdoor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedung 
serba guna 
 
Area 
foodcourt 

 
Gambar 5. 2 Perletakan massa bangunan 

 
 

Sumber : Data pribadi 
 
 
 

Diagram 4. 1 Zoning 

Konsep perletakan massa bangunan yaitu 

berdasarkan hirarki, pencapainan dan 
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kebutuhan. Gedung serbaguna berbentuk dasar 

lingkaran dengan tujuan dapat menghargai 

berbagai view dari semua penjuru dan 

diletakkan di bagian paling depan agar 

pencapaiannya yang mudah dan tidak 

mengganggu area pendidikan. 
 

Gedung rektorat diletakkan didepan juga 

agar mudah dicapai dan menjadi Gedung 

penyambut. 
 

Gedung Pendidikan diletakkan paling 

belakang karena membutuhkan suasana yang 

paling tenang. 
 

5.3.5. Gubahan massa 
 

a b c d 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 5. 1 Gubahan massa 
 
 

Sumber : data pribadi 
 
a) Masaa  bangunan  menyesuaikan  dengan 

bentuakan site, yaitu persegi panjang 

b)   Bentukan  massa  yang  telah  terbagi  oleh 
 

Kebutuhan ruang. 
 

c)    Perletakkan massa berdasarkan zoning 
 

d)   Bentukan   massa   lebih   dinamis   karena 
 

Mengacu pada tema, tyaitu futurist 
 

5.3.6. Sirkulasi 

 

Gambar 4. 2 Peta situasi 
 
 

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

jalan primer 

2.   Garis berwarna kuning merupakan sirkulasi 

jalan sekunder 

3.   Kondisi lalu lintas di jalur merah memang 

ramai tetapi tidak terlalu padat. Namun 

karena jalannya yang kurang lebar, desain 

site harus menyediakan kantung kendaraan 

untuk pemberhentian sejenak atau masuk 

ke dalam site. 

4.  Kondisi lalu lntas diarea jalan berwarna 

kuning cenderung sepi, dapat digunakan 

sebagai entrance site sekunder dan jalur 

service. 

5. Tapak dilalui angkutan umum yang 

memudahkan masyarakat mengakses site. 

6.   Disediakan jalur pedestrian 
 

7.   Mudah pencapaian 
 

8.   Entrance mengarah ke parkiran langsung 
 

9.   Jalur service dibedakan 
 

5.3.7. Parkir 
 

1.   Perkir mobil dan motor menggunakan 
 

sudut 90’ 
 

2.   Parkir mobil disamping jalan 45’ 
 

3.   Parkir bus sejajar badan jalan 
 

5.3.8. Utilitas 
 

1.1.1.1.  Konsep transportasi vertical Pada

 bangunan  ini  menggunakan sistem 

transportasi  vertical  berupa  lift    baik 

diperuntukkan  memundahkan  pengunjung 

berpindah tempat dari  lantai  ke  lantai 

berikutnya   dan   juga  diperuntukkan 
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memudahkan  perpindahan  barang.  Selain 

sistem transportasi lift, bangunan ini 

menggunakan sistem transportasi berupa ramp 

dan tangga. 
 

1.1.1.2. Sistem sanitasi 
 

1.   Sistem Jaringan Air Bersih 
 
Untuk keperluan penggunaan air bersih 

menggunakan air bersih dari mata air dari 

gunung yang ditampung dalam sumur 

penampungan kemudian didistribusikan sesuai 

penggunan 
 
2.   Sistem Jaringan Air Kotor 

 
Sistem yang digunakan pada pembuangan air 

kotor dilakukan dengan proses penetralisir 

limbah, dimana air kotor sebelum dibuang 

harus melalui bak control dan penetral terlebih 

dahulu. Sedangkan sistem tanpa proses 

penetralisir limbah dilakukan terhadap air 

kotor dari WC yang di buang ke saptictank 
 
3.   Listrik 

 
Digunakan sistem Automatic Switch sebagai 

sakelar   otomatis   yang   akan   mengaktifkan 

genset pada saat listrik pada PLN mati atau 

mengalami gangguan. Agar getaran dan suara 

genset tidak mengganggu kegiatan, maka 

peletakaan ruang genset dijauhkan dan dibuat 

terpisah . 
 

5.3.9. Tata hujau 
 

Tanaman dijadikan sebagai tempat penyejuk 

dan peneduh bagi pengunjung 
 
Sebagai tempat resapan untuk menghindari 

erosi di sekitar lahan site 

 

5.3.10.  Pencapaian 
 
 

SE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.1 konsep pencapaian 
 

Sumber : Dokumen pribadi 
 
1.  Entrance     utama     akan     diletakkan 

menghadap jalan raya sebagai respon 

terhadap jalan dan pandangan pengguna 

jalan. 

2.  Second entance diletakkan sebelah utara 

karena jalannya yang tidak terlalu ramai 

sehingga cocok untung akses servis. 

3.  Karena jalan hanya memiliki lebar 6 m, 

sehingga pelebaran jalan diperluakan pada 

area menghadap jalan raya untuk membuat 

kantung parker kendaraan sementara demi 

meminimalisasi kemacetan. 

5.3.11.  Pencegahan kebakaran 
 

Sistem deteksi awal bahaya (Early Warning 

Fire Detection), yang secara otomatis 

memberikan alarm bahaya atau langsung 

mengaktifkan alat pemadam, dibagi atas 2 

bagian yaitu sistem otomatis dan sistem semi 

otomatis. 
 

5.3.12.  Interior 
 

Konsep interior untuk ruang perkuliahan dibuat 

standar untuk pembelajaran. Dan untuk 

bangunan serbaguna dibuat lebih elegan dengan 

kesar warna gelap 
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5.3.13.  Struktur 
 

Struktur bangunan ini menggunakan struktur 

beton untuk konstruksinya dan menggunakan 

sapace frame pada fasade dan atap. 

 
VI. KESIMPULAN 

 

Perancangan Arsitektur ini merancang 

suatu kawasan pendidikan dalam bidang art & 

design yang dimana tidak hanya pendidikan, 

melainkan penggabungan pendidikan, hiburan 

& komersil. 
 

Massa banguanan yang direncanakan yaitu 
 

3 bangunan, yang terdiri dari Gedung rektorat, 

pembelajaran dan serba guna. Adapun zoning 

perancangan dibagi : public, privat, service. 
 

Tema yang digunakan yaitu arsitektur 

futuristic dimana dalam penggunaan bahan dan 

bentuk mengacu pada bahan yang terbarukan 

dan bentuk yang mencerminkan bangunan 

futuristic yang digabungkan dengan karakter- 

karakter art & design. 
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