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EDITORIAL 

 

Berpikir untuk menghasikan bangunan yang lebih bersahabat dengan alam adalah 
menjadi keharusan  saat  ini.  Di  tengah  keterbatasan  dan  semakin  menipisnya  sumber  daya  
alam  dan  energi,  bangunan  hendaklah  di  rancang  kritis  sehingga  dapat  berdiri  seimbang  
dengan  alam  dan memanfaatkan seminimal mungkin sumber daya tak terbaharukan.  

Ketika  arsitek  terlibat  dalam  proses  pembangunan,  tentunya  ia  juga  di  tuntut  untuk  
menghasilkan   karya   desain   yang   dapat   meminimalkan   penggunaan   sumber   daya   tak   
terbaharukan.  Dengan  kata  lain,  konsep  arsitektur  hijau  atau  lebih  dikenal  dengan  green 
architecture  merupakan  isu  penting  yang  harus  ditanggapi  oleh  arsitek  saat  ini.  Penerapan  
konsep  tersebut  pada  dasarnya  tidak  hanya  melibatkan  arsitek  tersebut,  namun  akan  ada  
peranan owner  atau  pemilik  sebagai  pihak  yang  memiliki  kebutuhan.  Akan  terjadi  interaksi  
antara   pemilik   dan   arsitek   yang   menghasilkan   karya   akhir   desain.   Arsitek   yang   
dapat   memberikan keyakinan dan kepuasan dengan desain yang dihasilkannya tanpa pengaruh 
yang terlalu  banyak  dari  pihak  pemilik  mungkin  akan  lebih  mudah  menerapkan  konsep  
arsitekur  hijau.  Lain  halnya  jika  keterlibatan  pemilik  lebih  besar.  Perlu    kreativitas  yang  
lebih  tinggi  bagi  arsitek  sehingga  konsep  tersebut  dapat  diterapkan  dengan  tetap  
memenuhi  tuntutan  pemilik. 

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 Konsep Natural Healing Therapy Pada Desain Rumah Sakit Khusus 
Jantung Kota Bandung  Karya Novian Budi Prasetyo 
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PENERAPAN KONSEP ARSITEKTUR KONTEMPORER  PADA PENATAAN 

CAGAR BUDAYA SITU TASIKARDI 

Andiyan1, Eddy Budianto2 

Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Faletehan 

andiyan_arch@yahoo.co.id 

Abstrak 

Salah satu kebutuhan yang paling fundamental dalam kegiatan pengembangan dan 

pengelolaan sumber daya air adalah  ketersediaan  air.  Air  sangat  penting  bagi kehidupan 

dan merupakan faktor utama yang sangat dibutuhkan. Dalam rangka untuk menjaga 

ketersediaan air  pemerintah  daerah  berupaya  melaksanakan rehabilitasi  pengairan  antara  

lain  dengan  penanganan Situ. Terkait  dengan  permasalahan  yang  timbul,  diperlukan 

serangkaian  upaya  untuk  melindungi,  mengendalikan, mengembangkan,  dan  memanfaatkan  

potensi  Sumber Daya Air yang ada, khususnya di Situ Tasikardi di Kabupaten Serang.  Selain  

upaya  konservasi  untuk  memperbaiki kondisi di  sepanjang  daerah  tersebut,  penanganan  

situ merupakan  salah  satu  solusi alternatif   untuk  menahan aliran permukaan pada musim 

hujan dan dapat menambah ketersediaan air pada musim kemarau. Beberapa aspek yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu dari segi  estetika  perlu  adanya  penataan  kembali  situ  dan 

rehabilitasi kondisi situ yang mulai memburuk, terlihat dari pagar-pagar dan tembok penahan 

tanah yang telah rusak, serta tata letak bangunan-bangunan di sekitar situ yang kurang baik. 

Maka perlu untuk dilakukan perencanaan DED Situ Tasikardi. 

Kata Kunci: Sumber, Daya, Air, Rehabilitasi 

I. PENDAHULUAN 

Terkait  dengan  permasalahan  yang  
timbul,  diperlukan serangkaian  upaya  
untuk  melindungi,  mengendalikan, 
mengembangkan,  dan  memanfaatkan  
potensi  Sumber Daya Air yang ada, 
khususnya di Situ Tasikardi di 
Kabupaten Serang.  Selain  upaya  
konservasi  untuk  memperbaiki kondisi 
di  sepanjang  daerah  tersebut,  
penanganan  situ merupakan  salah  satu  
solusi alternatif   untuk  menahan aliran 
permukaan pada musim hujan dan dapat 
menambah ketersediaan air pada musim 
kemarau. Beberapa aspek yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu dari segi  
estetika  perlu  adanya  penataan  
kembali  situ  dan rehabilitasi kondisi 
situ yang mulai memburuk, terlihat dari 
pagar-pagar dan tembok penahan tanah 
yang telah rusak, serta tata letak 
bangunan-bangunan di sekitar situ yang
 kurang baik. Maka perlu untuk 
dilakukan perencanaan DED Situ 
Tasikardi. 

II. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian  ini adalah melakukan salah 
satu tahapan  dalam  upaya  
menyelesaikan  permasalahan  di Situ 
Tasikardi  dengan menyusun melakukan 
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penelitian Situ Tasikardi. Penelitian ini 
adalah untuk menangani Situ Tasikardi 
dengan melakukan desain penataan situ, 
pagar-pagar, tampungan yang mulai 
berkurang dan tembok penahan tanah 
yang telah mengalami kerusakan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kawasan Cagar Budaya Banten Lama 
merupakan lanskap yang menampilkan 
sisa-sisa kejayaan masa pemerintahan 
Kesultanan Banten. Kawasan seluas 800 
hektar tersebut menjadi lokasi beberapa 
peninggalan arkeologi yang beragam , 
antara lain Masjid Agung Banten Lama, 
Menara Masjid Agung, Makam Sultan, 
Keraton Surosowan, Vihara 
Avalokiteswara, Benteng Speelwijk, 
Pelabuhan Karangantu, Meriam Ki 
Amuk, dan Danau (Situ) Tasikardi . 
Bangunan-bangunan  tersebut menjadi 
bukti perjalanan Kesultanan Banten 
sejak pertama kali didirikan oleh Sultan 
Hasanuddin (1552-1570) hingga 
akhirnya dihancurkan oleh Belanda 
pada 1808. Sebelumnya kawasan 
tersebut juga sempat hancur, sebelum 
dibangun oleh Sultan Haji pada tahun 
1680-1681. 

 

Gambar 1 : Peta Lama Kota Banten 
(Theodore de Bry, 1598-1613) 

Kesultanan Banten merupakan pusat 
perdagangan sekaligus pusat 
perkembangan agama Islam di Pantai 
Utara Jawa Barat. Sepanjang 
sejarahnya, Kesultanan Banten 

diperintah oleh 20 sultan dan mencapai 
masa kejayaannya di abad 16 hingga 17 
Masehi. Puncal kejayaan Kesultanan 
Banten dicapai ketika dipimpin oleh 
Sultan Ageng Tirtayasa (Sultan Abdul 
Fatah) dari tahun 1651 hingga 1672.  

Kawasan Banten Lama tidak hanya 
merupakan menunjukkan bukti 
perjalanan sejarah Kesultanan Banten 
dan pergolakan politik yang terjadi di 
salah satu kota pelabuhan tertua di 
Indonesia tersebut, tetapi juga 
menunjukkan pencapaian teknologi 
yang luar biasa pada masanya. 
Pencapaian srsitektur yang luar biasa 
ditunjukkan oleh keraton Surosowan, 
keraton tersebut setidaknya mengalami 
lima kali tahap pembangunan. Indikasi 
tersebut ditunjukkan dari adanya 
struktur bangunan yang tumpang tindih, 
jenis tegel dan bata yang digunakan, 
dan pola penyusunan bata yang 
ditemukan dari penggalian arkeologi.  

Situs penting lainnya adalah Situ 
Tasikardi. Danau buatan tersebut 
merupakan salah satu bukti penguasaan 
teknologi pengairan yang sudah maju 
pada masa pemerintahan Kesultanan 
Banten. Situ Tasikardi, atau yang 
sebelumnya lebih dikenal sebagai “Situ 
Kardi”  merupakan suatu sistem yang 
digunakan untuk irigasi air bersih ke 
keraton Surosowan dan wilayah di 
sekitarnya. 

Tinjauan Arkeologi Situ Tasikardi 

Situ Tasikardi merupakan salah satu 
situs bersejarah di Kawasan Banten 
Lama. Secara administratif Situs 
Tasikardi terletak di Desa Margasana, 
Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten 
Serang, kurang lebih 2 km di sebelah 
tenggara Keraton Surosowan. Tasikardi 
berupa danau buatan yang memiliki luas 
kurang lebih 6.5 Ha dan di seluruh 
dasarnya dilapisi dengan bata. Danau 
buatan ini dibuat oleh Sultan Maulana 
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Yusuf (1570-1580), walau beberapa 
laporan lain menyebutkan Tasikardi 
sudah mulai dibangun pada tahun 1552. 

 

Gambar 2 : Situ Tasikardi (Tropen 
Museum, 1933) 

Pada bagian tengah danau terdapat 
sebuah pulau yang disebut Kaputren. 
Kaputren ini pada mulanya 
diperuntukkan bagi Ibu Sultan Maulana 
Yusuf untuk bertafakur dan 
mendekatkan diri pada Allah. Sumber 
lain juga menyampaikan bahwa pulau 
tersebut juga digunakan sebagai tempat 
rekreasi bagi keluarga sultan. Laporan 
pada tahun 1706, menyatakan bahwa 
Sultan Banten menerima tamu Belanda 
bernama Cornelis de Bruin di tempat 
tersebut. Secara fungsional, Situ 
Tasikardi berfungsi untuk menampung 
air dari Sungai Cibanten yang kemudian 
disalurkan ke Keraton Surosowan 
melalui saluran air. Air yang mengalir 
di saluran tersebut harus melalui tiga 
kali proses penyaringan di Pangindelan 
Abang, Pangindelan Putih, dan 
Pangindelan Emas, sebelum masukke 
saluran di Keraton Surosowan. 

Situ Tasikardi merupakan pencapaian 
teknologi yang sangat maju pada 
zamannya. Situ berukuran 6.5 ha ini 
dibangun secara khusus untuk 
menampung air dari sungai sebagai 
sumber air bersih di Keraton 
Surosowan. Sistem pengairan ini 
diperlukan, karena air sungai di sekitar 
Keraton Surosowan pada masa itu 

memiliki kualitas yang buruk. Pelaut 
Willem Lodewijkz pada 1596 mencatat 
bahwa air sungai di Banten sangat 
kotor, keruh, dan menimbulkan bau 
busuk. Laporan lain pada 1787 oleh 
pelaut Belanda, van Breugel, juga 
menyebutkan air sungai yang rasanya 
tawar, kotor, dan berbau busuk.1 

Dari Tasikardi, saluran air yang terbuat 
dari terakotadialirkan menuju ke bagian 
selatan Keraton. Panjang saluran 
tersebut kurang lebih sepanjang 1.5 km 
dengan perbedaan ketinggian tiga 
meter. Air tersebut disaring sebanyak 
tiga kali di tiga pangindelan, yaitu 
pangindelan abang, putih, dan emas. 
Pangindelan yangdibangun oleh Lucas 
Cardeel ini merupakan struktur bata 
berbentuk persegi panjang, dengan atap 
melengkung, pintu di sisi utara dan 
lubang berbentuk setengah lingkaran di 
sisi selatan. Air yang masuk ke dalam 
saluran ini akan disaring dengan pasir 
dan ijuk sebelum dialirkan ke 
pangindelan berikutnya. 

 

Gambar 3: Pangindelan abang (kiri) dan 
putih (kanan) (Data Pokok Kebudayaan, 
2018) 

Menurut Sonny C. Wibisono , 
pangindelan ini mampu menampung air 
sebanyak 56,7 – 100,24 m³. Secara 
teknis, pangindelan tidak hanya 
berfungsi sebagai penyaringan tetapi 
juga sebagai penampungan untuk 
mengatur debit air untuk dialirkan ke 
keraton. Air kemudian dialirkan melalui 
pipa-pipa terakota berukuran kecil 
dengan memanfaatkan kemiringan 
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lahan. Di sisi selatan keraton, saluran 
tersebut terhubung dengan pintu air 
yang memiliki enam keran. Karena 
dahulu memiliki keran logam berwarna 
kuning keemasan, tempat pengambilan 
air tersebut disebut juga sebagai 
Pancuran Emas.  

Bagian lain di Situ Tasikardi yang 
menunjukkan tinggalan arkeologi yang 
cukup penting adalah reruntuhan 
bangunan di pulau di tengah danau, atau 
Kaputren. Pada pulau tersebut terdapat 
tiga jenis struktur, yaitu struktur turap, 
struktur kolam, dan sisa-sisa fondasi. 
Struktur turap berupa dinding keliling 
pulau berukuran 40 x 40 m, tinggi 
antara 2 – 3 m. Sementara struktur 
kolam berukuran 6 x 4.7 m, dengan 
kedalaman 3 m, dan bangunan 
tambahan di utara kolam berukuran 
13.35 x 6 m. Sisa-sisa fondasi terdiri 
dari bangunan induk berupa serambi 
berukuran 1.45 x 18.1 m dengan lebar 
fondasi 0.5 m. 

 

Gambar 4: Susunan Bata di Sisi Timur Laut 
Situ Tasikardi 

Saat ini keadaan Situ Tasikardi sudah 
mengalami cukup banyak perubahan. 
Pada sisi Barat Laut dan Selatan sudah 
mendapat banyak penambahan 
bangunan baru, namun nuansa hijau 
pada kawasan tersebut tetap dijaga. 
Bagian yang masih menunjukkan 
tinggalan arkeologi, terutama pada 
bagian Timur Laut, dimana terdapat 
susunan bata yang memiliki pola 
susunan dan ukuran yang mirip dengan 

pola susunan bata yang ditemukan di 
Keraton Surosowan. 

Potensi dan Batasan Revitalisasi Situ 

Tasikardi 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 

revitalisasi adalah kegiatan 

pengembangan yang ditujukan untuk 

menumbuhkan kembali nilai-nilai 

penting cagar budaya dengan 

penyesuaian fungsi ruang baru yang 

tidak bertentangan dengan prinsip 

pelestarian dan budaya masyarakat.  

Situ Tasikardi sebagai bagian dari 

Kawasan Cagar Budaya Banten Lama 

pun terikat dengan ketentuan tersebut. 

Perubahan paradigma dalam aspek 

pemanfaatan dari Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda 

Cagar Budaya ke Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya memberikan kesempatan pada 

pengelola (pemerintah dan swasta) 

untuk memperbaiki tata kelola dan 

pemanfaatan pada cagar budaya. 

Berbeda dengan sebelumnya yang 

hanya menekankan pada fungsi ideologi 

dan pembangunan karakter bangsa, kini 

cagar budaya dapat dikembangkan 

menjadi destinasi wisata. 
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Potensi Situ Tasikardi untuk 

dikembangkan sebagai destinasi wisata 

sangat besar. Keterkaitannya dengan 

sejarah Kesultanan Banten dan 

lokasinya yang tidak terlalu jauh 

membuat Situ Tasikardi menjadi pilihan 

yang menarik. Banten Lama sendiri 

sudah sejak lama menjadi tujuan ziarah 

bagi banyak peziarah di Indonesia. 

Revitalisasi Situ Tasikardi menjadi opsi 

yang baik untuk meningkatkan PAD 

Provinsi Banten, namun perlu 

diperhatikan beberapa aspek terkait 

pelestarian. 

Secara prinsip Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

memberikan syarat bahwa revitalisasi 

harus memperhatikan tata ruang, tata 

letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap 

budaya asli, dapat dilakukan dengan 

menata kembali fungsi ruang, nilai 

budaya, dan penguatan informasi. 

Sementara dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Serang Tahun 

2011-2031, Tasikardi diperuntukkan 

sebagai kawasan wisata dan kawasan 

strategis kepentingan sosial budaya. 

Berdasarkan dua peraturan tersebut, ada 

tiga fungsi utama yang dapat 

diakomodasi oleh Situ Tasikardi. 

1. Fungsi sebagai penampungan 

air, sesuai tujuan awal didirikan 

Tasikardi sudah seharusnya 

berfungsi sebagai penampungan 

air, fungsi yang semakin hilang 

akibat pendangkalan dan 

berhentinya aliran air sungai 

Cibanten ke dalam situ. 

Pendangkalan tersebut 

ditunjukkan dengan adanya 

tanaman air yang cukup banyak 

di sisi selatan situ. Pengerukan 

dapat dilakukan sebagai upaya 

normalisasi, namun harus 

diperhatikan struktur bata yang 

ada di dasar situ supaya tidak 

terganggu dan rusak. 

2. Fungsi religi, secara historis 

Tasikardi tidak hanya digunakan 

oleh keluarga sultan sebagai 

tempat menerima tamu dan 

berwisata, namun juga sebagai 

tempat berdoa. Terutama pada 

bagian kaputren di tengah situ. 

Hingga saat ini peziarah tetap 

mengunjungi lokasi tersebut. 

Revitalisasi Tasikardi dapat 

mengembalikan fungsi yang 

semakin hilang ini, sulitnya 

akses ke kaputren menjadi salah 

satu kendala yang dihadapi. 

Namun reruntuhan bangunan 
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yang ada di kaputren sebisa 

mungkin dipertahankan tanpa 

membangun kembali sebelum 

dilakukan kajian yang lebih 

mendalam. Sementara 

penguatan pada bagian turap 

untuk mempertahankan bentuk 

pulau tersebut dapat dilakukan. 

3. Fungsi pariwisata, Tasikardi 

menawarkan lokasi wisata yang 

asri dan hijau. Sesuatu yang 

jarang bisa ditawarkan di 

Kawasan Bantan Lama yang 

relatif terbuka dan panas. Untuk 

mendukung fungsi wisata tentu 

diperlukan penyesuaian dengan 

penambagan beberapa bangunan 

amenitas, penambahan tersebut 

diperbolehkan selama tidak 

merusak karakter situ. Pemilihan 

jenis bahan dan gaya arsitektur 

bangunan akan sangat 

berpengaruh, perubahan 

seminimal mungkin sangat 

dianjurkan. Demikian pula 

dengan jenis pondasi yang 

digunakan, mengingat Kawasan 

Banten Lama yang kaya akan 

tinggalan arkeologi, dalam 

persiapan pembuatan pondasi 

yang memerlukan penggalian 

sebaiknya didahului dengan 

penggalian arkeologi. Untuk 

mendukung fungsi wisata dan 

meningkatkan nilai penting situ, 

perlu juga ditambahkan papan-

papan informasi terkait 

kesejarahan untuk dibaca oleh 

pengunjung. 

Berdasarkan hasil survei dan tinjauan 

literatur, ada beberapa bagian di dalam 

area situ yang harus diperhatikan dalam 

upaya revitalisasi. Lokasi-lokasi 

tersebut memiliki signifikansi sejarah 

dan indikasi adanya tinggalan arkeologi. 

 

Gambar 5: Lima Bagian Penting dalam 

Revitalisasi Situ Tasikardi. 

Pada gambar 5 terdapat lima lokasi 

yang menjadi catatan. Bagian (A) 

merupakan bagian dari situ yang 

diperkirakan terhubung dengan saluran 
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air ke arah utara dan sersambung 

dengan tiga pangindelan. Saluran ini 

merupakan salah satu bagian paling 

penting dari Kawasan Banten Lama 

sebagai bukti sistem pengairan yang ada 

sejak abad 16. Bagian (B) merupakan 

sisi timur laut situ yang memiliki 

indikasi temuan arkeologi berupa bata-

bata yang disusun dengan pola yang 

sama dengan bata yang ditemukan di 

Keraton Surosowan. Walau sebagian 

besar sudah tertimbun dengan tanah dan 

sampah, pekerjaan di bagian ini harus 

dilakukan dengan hari-hati. 

Bagian (C) merupakan area yang saat 

ini menjadi pusat kegiatan wisata di 

Tasikardi. Disana terdapat beberapa 

bangunan amenitas. Pembangunan 

fasilitas baru terutama sebaiknya 

dikerjakan pada bagian ini, dengan 

melakuakn revitalisasi pada bangunan-

bangunan yang sudah ada. Bagian (D) 

merupakan kaputren, lokasi wisata 

religi di Tasikardi. Keadaan di pulau 

sebaiknya dipertahankan apa adanya, 

dengan penguatan pada bagian turap. 

Sementara bagian (E) merupakan 

bagian yang menurut warga lokal 

terhubung ke sungan Cibanten, 

sementara laporan lain menyatakan 

saluran tersebut ada di sisi tenggara situ. 

Pada bagian ini terdapat pendangkalan 

yang cukup parah, pembersihan dapat 

dilakukan dengan memperhatikan 

keberadaan struktur bata di dalam situ. 

Gambar 6: Amphitheatre sebagain ruang 

publik di situ tasikradi. 

Pada tapak ini di buat pemisahaan yang 

jelas antara sirkulasi kendaraan dan 

pejalan kaki, sehingga tidak 

mengganggu kegiatan ke dalam tapak 

dan menjaga agar ruang-ruang terbuka 

sebagai ruang penghubung antar 

kelompok bangunan, tidak terputus oleh 

sirkulasi kendaraan. 

 

. Gambar 7: Gate sirkulasi kendaraan di situ 

tasikradi. 
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Gambar 8: Parkiran dan sirkulasi pejalan 

kaki di situ tasikradi. 

- Titik berat perancangan sirkulasi 

adalah pada penciptaan jalur pejalan 

kaki yang aman dan nyaman, yaitu 

dengan material yang 

ramahlingkungan.  

- Kemudahan aksesibilitas masuk 

dalam kawasan 

- Keterkaitan antar massa bangunan 

sesuai fungsinya 

- Orientasi utama sirkulasi terarah 

pada fungsi utama yaitu 

bangunanpenerima, kemudian 

sirkulasi dialirkan ke fungsi yang 

lain. 

- Sirkulasi kendaraan pengunjung 

hanya dapat mengakses sampai ke 

area parkir yang berada di zona 

depan, selanjutnya pengunjung 

harus berjalan kaki untuk 

mengakses fasilitas-fasilitas di 

dalam kawasan. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi 

cross-circulation antara sirkulasi 

kendaraan dengan sirkulasi manusia 

di dalam tapak. Sedangkan 

kendaraan servis dapat mengakses 

area servis yang berada di zona 

belakang tapak. 

- Penentuan sirkulasi dalam bangunan 

sangat berkaitan dengan 

penempatan ruang-ruang dan 

pengelompokan ruang. Perhatian 

dari beberapa macam sirkulasi 

tersebut adalah bahwa 

perencanaannya harus optimal dan 

terpadu dengan upaya semaksimal 

mungkin dapat mewujudkan kondisi 

ideal sesuai bagan organisasi ruang. 

 

Gambar 9: Pola pedestrian di situ tasikradi. 

Sebagai bangunan publik, maka ruang 

luar sangat penting diadakan. Sebagai 

ruang pemersatu antar massa tempat 

berkumpul dan pusat orientasi dari 

aktivitas – aktivitas di kawasan. 

Pengolahan ruang luar berfungsi 

sebagai; 

- Ruang Transisi 

Adalah ruang antara dari masing – 

masing fungsi bangunan. 

- Ruang penghubung antar zona 

aktifitas 

Ruang yang menyatukan antar 

fungsi. 

- Ruang interaksi pengunjung 
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Sebagai area berkumpul para 

pengunjung. 

Gambar 10:Inner Court Area Parkir 

Dengan Bangunan Penerima. 

 

 

 

 

Gambar 11:Gallery taman Situ 

Tasikardi. 

 

IV. KESIMPULAN  

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Cagar Budaya, revitalisasi 
adalah kegiatan pengembangan yang 
ditujukan untuk menumbuhkan kembali 
nilai-nilai penting cagar budaya dengan 
penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak 
bertentangan dengan prinsip pelestarian dan 
budaya masyarakat.  Situ Tasikardi sebagai 
bagian dari Kawasan Cagar Budaya Banten 
Lama pun terikat dengan ketentuan 
tersebut. 
Perubahan paradigma dalam aspek 
pemanfaatan dari Undang-Undang Nomor 5 
tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ke 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Cagar Budaya memberikan 
kesempatan pada pengelola (pemerintah 
dan swasta) untuk memperbaiki tata kelola 

dan pemanfaatan pada cagar budaya. 
Berbeda dengan sebelumnya yang hanya 
menekankan pada fungsi ideologi dan 
pembangunan karakter bangsa, kini cagar 
budaya dapat dikembangkan menjadi 
destinasi wisata. 
Potensi Situ Tasikardi untuk dikembangkan 
sebagai destinasi wisata sangat besar. 
Keterkaitannya dengan sejarah Kesultanan 
Banten dan lokasinya yang tidak terlalu 
jauh membuat Situ Tasikardi menjadi 
pilihan yang menarik. Banten Lama sendiri 
sudah sejak lama menjadi tujuan ziarah bagi 
banyak peziarah di Indonesia. Revitalisasi 
Situ Tasikardi menjadi opsi yang baik 
untuk meningkatkan PAD Provinsi Banten, 
namun perlu diperhatikan beberapa aspek 
terkait pelestarian. 
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OLAHRAGA KABUPATEN GARUT 
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Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Faletehan 

 

Abstrak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. METODOLOGI 

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

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

a. Persoalan Tapak 

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

b. Persoalan Ruang 

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

c. Persoalan Bentuk dan Tata Massa Bangunan 

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

d. Persoalan Tampilan Bangunan 

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

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

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

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

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

3. 1. Analisis Lingkungan 

1. Lokasi 

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

2. Kondisi Dan Potensi Lahan 

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

3. Peraturan 

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

 

Gambar 1. Data Lokasi 
Sumber : data pribadi 

 

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

a. Data 

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

b. Respon / Solusi 

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

5. Analisis Vegetasi 

 

Gambar 3. Analisis Matahari 
Sumber : data pribadi 

a. Data 

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

b. Respon  / Solusi 

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

6. Analisis Matahari 

 

a. Data  

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

b. Respon / Solusi 

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

7. Analisis Kebisingan 

 

Gambar 5. Analisis Kebisingan 
Sumber : data pribadi 

 

a. Data 

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

b. Respon / Solusi 

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

 

8. Analisis Angin 

 

Gambar 6. Analisis Angin 
Sumber : data pribadi 

 
a. Data 

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

b. Respon / Solusi 

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

c. Analisis Aksesibilitas Dan Sirkulasi 

 

Gambar 7. Analisis aksesibilitas Dan 
Sirkulasi 

Sumber : data pribadi 
 

a. Data 

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

b. Respon / Solusi 

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

 
 

IV. KONSEP PERANCANGAN 

4.1 Konsep Tapak 

4.1.1 Zoning 

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

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

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

c. Untuk area parkir dibagi menjadi 2 
yakni :  

1. Area parkir penonton ditempatkan 
pada area belakang bangunan.  

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

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

 
4.1.2 Konsep Gubahan Massa 

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

 

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

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

b. Dinamis  

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

 

Gambar 12. Bentuk Dasar Massa bangunan 
Sumber : data pribadi 

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

 

Gambar 13. Konsep Gubahan Massa 
Sumber : data pribadi 

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

a. Akses masuk 

Untuk akses masuk dibagi menjadi 3 yakni : 

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

 
Gambar 15. Akses Masuk Penonton 

Sumber : data pribadi 

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

 

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

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

umum sementara guna 
meminimalisir kemacetan maupun 
penumpukan kendaraan.  

 

Gambar 17. Akses Masuk Pejalan kaki 
Sumber : data pribadi 

b. Sirkulasi 

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

 
Gambar 18. Area Penerima 

Sumber : data pribadi 

 

Gambar 19. Sirkulasi  pejalan kaki 
Sumber : data pribadi 

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

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

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

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

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

 

Gambar 21. Pengelola Dan Penunjang 
Sumber : data pribadi 

 

Gambar 22. Roof Garden 
Sumber : data pribadi 

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

 

Gambar 23. Konsep Area Penghubung  
Sumber : data pribadi 

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

 

Gambar 24. Konsep Façade Bangunan 
Sumber : data pribadi 

4.1.7 Konsep Struktur Bangunan 



67 
 

 

 

Gambar 25. Konsep Struktur Terurai 
Sumber : data pribadi 

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

a. Struktur Bawah / Pondasi 

Sistem Struktur Bored Pile 

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

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

 

Gambar 26. Bore Pile 
Sumber : data pribadi 

b. Struktur Tengah / badan 

Sistem yang digunakan yakni rigid frame. 
Sistem struktur ini terdiri dari kolom dan 
balok yang bekerja saling mengikat satu 
dengan yang lainnya. Struktur rangka 
terdiri atas komposisi dari kolom - kolom 
dan balok-balok. Kolom sebagai unsur 
vertikal berfungsi sebagai penyalur beban 
dan gaya menuju tanah, sedangkan balok 
adalah unsur horizontal yang berfungsi 
sebagai pemegang dan media pembagian 
beban dan gaya ke kolom. Kedua unsur ini 
harus tahan terhadap tekuk dan lentur. 
Selanjutnya dilengkapi dengan sistem 
lantai, dinding, dan komponen lain untuk 
melengkapi kebutuhan bangunan untuk 
pembentuk ruang. Sistem dan komponen 
tersebut diletakkan dan ditempelkan pada 
kedua elemen rangka bangunan. Dapat 
dikatakan bahwa elemen yang menempel 
pada rangka bukanlah elemen struktural 
(elemen non-struktural). (E-Learning 
mekanika teknik. n,d). 

 

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

ossatures-metalliques-batiments-industriels/ 



68 
 

 

Berikut ini penerapan pola struktur bore pile 
dan rigid frame pada bangunan 

 

Gambar 28. Struktur Pondasi 
Sumber: Data pribadi 

 

Gambar 29. Struktur Rangka Kaku 
Sumber: Data pribadi 

c. Struktur Atas / Atap 

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

1. Bentangan yang dihasilkan cukup lebar 

2. Pemasangannya relatif cepat dan efsien 

3. Dapat memberikan kesan estetika 
secara optimal  

 

Gambar 31. Struktur Space Frame 

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

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

 

Gambar 32. Mero System 
Sumber: 

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

SPACEFRAME-SYSTEM. 

Untuk penerapannya bisa dilihat pada gambar 
dibawah ini : 

 

Gambar 33. Detail Struktur Rangka Atap 
Sumber: Data pribadi 

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

Sumber: www.archdaily.com 
 

 

V. KESIMPULAN 

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

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

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

PADA GEDUNG PESANTREN MODERN “MINHA” 
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Abstrak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keywords: Islamic Boarding School, Global Warming, Green Architecture, GBCI 
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I. PENDAHULUAN 

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

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

Visi Pendidikan Islam adalah: 

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

Misi Pendidikan Islam adalah : 

- Meningkatkan akses Pendidikan 
Islam yang merata 

- Meningkatkan mutu Pendidikan 
Islam 

- Meningkatkan relevansi dan daya 
saing Pendidikan Islam 

- Meningkatkan tata kelola 
Pendidikan Islam yang baik. 

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

anak menjadi lebih fokus karena adanya 
keberlanjutan dalam proses 
pembelajarannya. 

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

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

Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 
perancangan ini adalah: 

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

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

II. METODOLOGI 

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

Dari hasil perencanaan dan perancangan ini 
diharapkan akan menghasilkan sebuah desain 
dengan konsep gren arsitektur yang sesuai 
dengan standar GBCI. 
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Gambar 1 Peta lokasi 

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

Gambar 2 Sirkulasi silang 

Sumber : Dokumentasi analisis 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lokasi objek penelitian 

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

 

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

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

3.1 Analisa 

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

1. Selubung bangunan 
2. Sistem pengkondisian udara dan 

ventilasi 
3. Sistem pencahayaan 
4. Sistem listrik dan transfortasi 

vertikal 
5. efisiensi air 
6. Pengolahan lansekap. 

Konsep perancangan yang di gunakan 
sebagai rujukan perancangan pesantren 
modern  

MINHA ini berpedoman pada standar 
GBCI tersebut. 

1. Selubung bangunan 

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

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

 

 

 

 

 

2. Sistem pengkondisian udara dan 
ventilasi 

Canopi sebagai buffer 
sebelum udara masuk 
ke dalam ruangan 

Atap pelana mengragi panas 
sampai dengan 50% 
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Gambar 4 Denah dan Tampak Bangunan 
Pembelajaran 

Sumber : Dokumentasi Perancangan 

U 

Gambar 3 Ruang kelas 

Sumber : Dokumentasi perancangan 

Gambar 6  Kolam retensi 

Sumber : Dokumentasi Perancangan 

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

 

 

 

 

 

 

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

3. Sistem pencahayaan 

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

 

 

 

 

 

4. Sistem listrik dan transfortasi 
vertikal 

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

 

 

Gambar 5 Penempatan sensor cahaya 

Sumber  : Dokumentasi website PU 

5. Efisiensi air 
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Gambar 7 skematik air bersih 

Sumber : dokumen website PU 

Gambar 8 Orientasi site 

Sumber : Dokumentasi Perancangan 

Gambar 9 Kebun Siswa 

Sumber : Dokumentasi Perancangan 

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

 

6. Pengolahan lansekap. 

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

 

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

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

 

IV. KESIMPULAN 

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

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

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

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

sedangkan area timur dan barat 
dibuat dinding masiv 

- Penggunaan atap pelana 
- Pada denah zona servis 

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

2. Sistem pengkondisian udara dan 
ventilasi 

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

3. Sistem pencahayaan 
- Membuat bukaan pada area utara 

selatan, dan memanfaatkan cahaya 
daylight. 

4. Sistem listrik dan transfortasi 
vertikal 

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

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

cadangan air 
6. Pengolahan lansekap. 
- Orientasi bangunan dibuat 

memanjang dr timur ke barat 
- Penggunaan hardscape dan 

sofhscape, sepeti area parkir 
menggunakan grassblock agar 
dapat tetap meresap kedalam tanah. 
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Abstrak 

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

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

Kata Kunci: Galeri Batik. 

 

Abstract 

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

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

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

Keyword: Gallery Batik

mailto:Risma_algani@yahoo.com
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I. PENDAHULUAN 

Bandung merupakan salah satu kota besar 

yang ada di Indonesia dan sekaligus menjadi 

ibukota Provinsi Jawa Barat. Banyak sekali 

kebudayaan-kebudayaan yang lahir di 

Indonesia, seperti di Provinsi Jawa Barat ini 

yang patut dilestarikan. Salah satu contoh nya 

yaitu Batik. 

Batik merupakan kain Indonesia yang 

mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada 

tanggal 2 oktober 2009. Selain itu batik juga 

telah menjadi sorotan dunia Internasional saat 

ini, dikutip dari Koran sindo, 2013, Menteri 

Perindustrian MS Hidayat mengatakan, 

pengakuan dunia akan batik membawa 

pengaruh positif pada meluasnya pasar batik 

ke berbagai negara. Selain itu batik juga 

merupakan warisan yang membawa nilai 

positif pada meluasnya pasar batik ke 

berbagai negara serta menambah devisa 

negara. Dengan meluasnya pasar batik ke 

berbagai negara ini membuat batik menjadi 

sorotan dan dikenal dunia Internasional. 

Namun karya akan  batik ini tidak akan 

bertahan, jika tidak mempunyai penerusnya. 

Batik Indonesia akan punah bahkan akan 

diambil oleh negara lain karena generasi 

penerus yang tidak peduli dengan makna 

akan batik.  

Alasan yang tidak dapat dipungkiri mengapa 

para penerus batik ini tidak menekuni dunia 

batik yaitu banyaknya generasi muda yang 

melupakan hal-hal tradisional. Dengan 

adanya perkembangan jaman dan teknologi 

yang semakin maju saat ini membuat generasi 

muda mengikuti perkembangan yang ada. 

Salah satu contoh yang paling mencolok 

adalah anak-anak lebih senang bermain 

dengan smartphone daripada bermain diluar 

bersama teman-temannya. 

Melihat permasalahan tersebut , salah satu 

cara untuk melestarikan batik adalah dengan 

mengikuti perkembangan teknologi. 

Contohnya seperti untuk menarik minat 

generasi muda ini dapat dilakukan dengan 

membuat desain baju dari bahan dasar batik.  

Untuk dapat melestarikan dan 

memperkenalkan batik ke masyarakat luar 

diperlukan suatu wadah yang dapat 

menampung batik-batik yang ada di Jawa 

Barat ini, wadah tersebut yaitu berupa sebuah 

galeri. Galeri tidak hanya dapat digunakan 

sebagai tempat pameran tetapi juga dapat 

menjual benda yang dimaperkan. Selain itu 

dengan adanya galeri ini dapat pula dijadikan 

sebagai tempat wisata edukasi batik serta 

dapat memperkenalkan bagaimana proses 

membatik. 

Faktor –faktor inilah yang di jadikan acuan 

membuat Tugas Akhir mengenai Galeri Batik 

Jawa Barat ini. Dengan adanya galeri ini 

dapat dijadikan tempat berwisata dan belajar 

membatik. Sehingga kebudayaan akan batik 

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

tertentu yang mengacu pada lingkungan 

sekitar. Untuk galeri batik Jawa barat ini 

berlokasi di jalan asia afrika bandung, karena 

berdasarkan perda yang ada menyatakan 

bahwa kawasan ini merupakan kawasan 

wisata dan warisan budaya. Terdapat banyak 

bangunan di sepanjang jalan asia afrika yang 

merupakan bangunan warisan budaya 

bergaya colonial atau sering disebut Art 

Deco. Sehingga penulis memilih tema Art 

Deco untuk bangunan galeri ini karena 

mengikuti gaya bangunan di sekitar lokasi. 

 

1.1 Kajian Pustaka 

Menurut arti bahasanya, pengertian galeri 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Menurut Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, (2003) : Galeri 

adalah selasar atau tempat; dapat pula 

diartikan sebagai tempat yang 

memamerkan karya seni tiga 

dimensional karya seorang atau 

sekelompok seniman atau bisa juga 

didefinisikan sebagai ruangan atau 

gedung tempat untuk memamerkan 

benda atau karya seni. 

2. Menurut Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, A.S Hornby, edisi kelima, 

Great Britain: Oxford University Press, 

(1995) : “Gallery: A room or building 

for showing works of art”. 

3. Menurut Kamus Inggris - Indonesia, An 

English-Indonesian Dictionary, (1990) : 

“Galeri: Serambi, balkon, balai atau 

gedung kesenian”.  

4. Menurut Encyclopedia of American 

Architecture (1975), Galeri 

diterjemahkan sebagai suatu wadah 

untuk menggelar karya seni rupa. Galeri 

juga dapat diartikan sebagai tempat 

menampung kegiatan komunikasi visual 

di dalam suatu ruangan antara kolektor 

atau seniman dengan masyarakat luas 

melalui kegiatan pameran. Sebuah ruang 

yang digunakan untuk menyajikan hasil 

karya seni, sebuah area memajang 

aktifitas publik, area publik yang 

kadangkala digunakan untuk keperluan 

khusus (Dictionary of Architecture and 

Construction, 2005). 

5. Menurut Djulianto Susilo seorang 

arkeolog, Galeri berbeda dengan 

museum. Galeri adalah tempat untuk 

menjual benda / karya seni, sedangkan 

Museum tidak boleh melakukan 

transaksi karena museum hanya 

merupakan tempat atau wadah untuk 

memamerkan koleksi benda-benda yang 

memiliki nilai sejarah dan langka (Koran 

Tempo, 2013). 

Galeri memiliki fungsi utama sebagai wadah / 

alat komunikasi antara konsumen dengan 

produsen. Pihak produsen yang dimaksud 
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adalah para seniman sedangkan konsumen 

adalah kolektor dan masyarakat. Fungsi galeri 

menurut  Perdagangan antara lain : 

1. Sebagai tempat promosi barang-barang 

seni. 

2. Sebagai tempat mengembangkan pasar 

bagi para seniman. 

3. Sebagai tempat melestarikan dan 

memperkenalkan karya seni dan budaya 

dari seluruh Indonesia. 

4. Sebagai tempat pembinaan usaha dan 

organisasi usaha antara seniman dan 

pengelola. 

5. Sebagai jembatan dalam rangka 

eksistensi pengembangan kewirausahaan. 

6. Sebagai salah satu obyek 

pengembangan pariwisata nasional. 

Berdasarkan jenis kegiatannya, galeri dapat 

dibedakan menjadi beberapa bagian tugas, 

yaitu : 

1. Pengadaan 

Hanya beberapa benda yang dapat dimasukan 

ke dalam galeri, yaitu hanya benda-benda 

yang memiliki nilai budaya, artistic dan 

estetis. Serta benda yang dapat diidentifikasi 

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

lainnya yang mendukung identifikasi. 

2. Pemeliharaan 

Terbagi menjadi 2 aspek, yaitu : 

a) Aspek Teknis 

Dijaga serta dirawat supaya tetap awet dan 

tercegah dari kemungkinan kerusakan. 

b) Aspek Administrasi 

Benda-benda koleksi harus mempunyai 

keterangan tertulis yang membuatnya bersifat 

monumental. 

3. Konservasi 

Konservasi adalah pelestarian atau 

perlindungan. Secara harfiah, konservasi 

berasal dari bahasa Inggris “Conservation” 

yang artinya pelestarian atau perlindungan. 

4. Restorasi 

Restorasi merupakan pengembalian atau 

pemulihan kepada keadaan semula atau bisa 

disebut juga dengan pemugaran. Restorasi 

yang dilakukan berupa perbaikan ringan, 

yaitu mengganti bagian-bagian yang sudah 

usang/termakan usia. 

5. Penelitian 

Bentuk dari penelitian terdiri dari 2 macam, 

yaitu : 

a) Penelitian Intern adalah penelitian yang 

dilakukan oleh 

kurator untuk kepentingan pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

b) Penelitian Ekstern adalah penelitian yang 

dilakukan oleh 
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peneliti atau pihak luar, seperti pengunjung, 

mahasiswa, pelajar dan lain-lain untuk 

kepentingan karya ilmiah, skripsi dan lain-

lain. 

6. Pendidikan 

Kegiatan ini lebih ditekankan pada bagian 

edukasi tentang pengenalan- pengenalan 

materi koleksi yang dipamerkan. 

7. Rekreasi 

Rekreasi yang bersifat mengandung arti 

untuk dinikmati dan dihayati oleh 

pengunjung dan tidak diperlukan konsentrasi 

yang menimbulkan keletihan dan kebosanan. 

8. Bisnis 

Bisnis juga dapat dilakukan di dalam galeri, 

karena galeri merupakan wadah atau tempat 

untuk memperjualbelikan bendabenda langka 

atau benda-benda yang dipamerkan di dalam 

galeri tersebut. 

1.2 Prinsip Perancangan Ruang Galeri 

Menurut Neufert (1996), Ruang pamer pada 

galeri sebagai tempat untuk memamerkan 

atau mendisplay karya seni harus memenuhi 

beberapa hal yaitu: Terlindung dari 

kerusakan, pencurian, kelembaban, 

kekeringan, cahaya matahari langsung dan 

debu. Persyaratan umum tersebut antara lain : 

a) Pencahayaan yang cukup 

b) Penghawaan yang baik dan kondisi ruang 

yang stabil 

c) Tampilan display dibuat semenarik 

mungkin dan dapat dilihat dengan mudah 

Terdapat tiga macam penataan atau display 

benda koleksi menurut Patricia Tutt dan 

David Adler (The Architectural Press, 1979), 

yaitu : 

a) In show case 

Benda koleksi mempunyai dimensi kecil 

maka diperlukan suatu tempat display berupa 

kotak tembus pandang yang biasanya terbuat 

dari kaca. Selain untuk melindungi, kotak 

tersebut terkadang berfungsi untuk 

memperjelas atau memperkuat tema benda 

koleksi yang ada. 

b) Free standing on the floor or plinth or 

supports 

Benda yang akan dipamerkan memiliki 

dimensi yang besar sehingga diperlukan suatu 

panggung atau pembuatan ketinggian lantai 

sebagai batas dari display yang ada. Contoh: 

patung, produk instalasi seni, dll. 

c) On wall or panels 

Benda yang akan dipamerkan biasanya 

merupakan karya seni 2 dimensi dan 

ditempatkan di dinding ruangan maupun 

partisi yang dibentuk untuk membatasi ruang. 

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

benda koleksi seni yang ada antara lain 

adalah dengan cara berikut : 

a) Random Typical Large Gallery 

Penataan benda yang dipamerkan disajikan 

dengan acak, biasanya terdapat pada galeri 

yang berisi benda-benda non klasik dan 

bentuk galeri yang asimetris, ruang-ruang 

yang ada pada galeri dibentuk mempunyai 

jarak atau lorong pembatasan oleh pintu. 

Jenis dan media seni yang ada dicampur dan 

menguatkan kesan acak. Contoh: 

menggabungkan display benda 2 dimensi dan 

3 dimensi seperti seni lukis dan seni patung. 

b) Large Space With An Introductory Gallery 

Pengolahan ruang pamer dengan pembagian 

area pamer sehingga memperjelas tentang 

benda apa yang dipamerkan didalamnya, 

pembagian dimulai pada suatu ruang utama 

kemudian dengan memperkenalkan terlebih 

dahulu benda apa yang dipajang didalamnya. 

Vitrine merupakan salah satu lemari untuk 

menata dan memamerkan benda-benda 

koleksi. Bentuk vitrine harus sesuai dengan 

ruangan yang akan ditempatu oleh vitrine 

tersebut. Menurut penempatannya, vitrine 

dibagi menjadi : 

a) Vitrine Dinding  

Vitrine yang diletakkan berhimpit dengan 

dinding, Dapat dilihat dari sisi samping dan 

depan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar :  Vitrine Dinding 

Sumber ; DPK, 1994 

b) Vitrine Tengah 

Diletakkan di tengah dan tidak berhimpit 

dengan dinding. Isinya harus terlihat dari 

segala arah, sehingga keempat sisinya terbuat 

dari kaca. 

 

` 

 

 

 

 

Gambar : Vitrine Tengah 

Sumber ; DPK, 1994 

c) Vitrine Sudut 

Terletak di sudut ruangan yang hanya dapat 

dilihat dari satu arah saja, yaitu dari sisi 

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

Sumber ; DPK, 1994 

d) Vitrine Lantai 

Terletak di bawah pandangan mata dan 

biasanya diletakkan untuk menata benda-

benda kecil dan harus dilihat dari dekat. 

e) Vitrine Tiang 

Diletakkan disekitar tiang, sama seperti 

vitrine tangah karena dapat dilihat dari 

berbagai sisi. 

1.3 Elemen Interior 

a) Elemen Lantai 

Lantai merupakan elemen horizontal 

pembentuk ruang. Menurut DK. Ching 

(1979), elemen horizontal suatu ruang dapat 

dipertegas dengan cara meninggikan maupun 

menurunkan bidang lantai dan lantai dasar. 

Dengan demikian akan terbentuk kesatuan 

ruang dan kesatuan visual pada ruang pamer 

akibat adanya penurunan dan peninggian 

elemen lantai. 

b) Elemen Ceiling 

Menurut Gardner (1960), langit-langit/ceiling 

yang sesuai untuk ruang pamer (exibition 

hall) adalah langit-langit yang sebagian 

dibiarkan terbuka untuk keperluan ekonomis 

dan 

memberikan kemudahan untuk akses 

terhadap peralatan yang digantung pada 

langit-langit/ceiling. Ceiling merupakan 

faktor yang penting yang berfungsi sebagai 

tempat untuk meletakan komponen yang 

terkait dengan pencahayaan. 

c) Elemen Fleksibilitas 

“Flexibilitas can definded as : eaxily changed 

to suit new condition” (Homby,1987) dan 

dalam Bahasa Indonesia artinya mudah 

disesuaikan dengan kondisi yang baru. 

Elemen flexibilitas berarti elemen pembentuk 

ruang yang dapat diubah untuk menyesuaikan 

dengan kondisi berbeda dengan tujuan 

kegiatan baru yang diwadahi seoptimal 

mungkin pada ruang yang sama. 

1.4 Sistem Pencahayaan 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan 

No.1405 tahun 2002, pencahayaan adalah 

jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja 

yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan secara efektif. Dengan adanya 

cahaya pada lingkungan ruang dalam yang 

bertujuan menyinari berbagai bentuk elemen-

elemen yang ada di dalam ruang, sehingga 

ruangan menjadi teramati dan dapat dirasakan 

suasana visualnya (Honggowidjaja, 2003). 

Pencahayaan pada galeri memberikan 

kontribusi yang besar tentang bagaimana 

menampilkan benda yang dipamerkan agar 

lebih memiliki kekuatan dan menarik sesuai 
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tema yang ada, selain itu pencahayaan juga 

dapat memberikan fokus yang lebih menonjol 

dibandingkan dengan suasana galerisecara 

keseluruhan. Berdasarkan sumber dan 

fungsinya pencahayaan dibagi menjadi : 

a) Pencahayaan Alami (Natural Lighting) 

Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang 

dihasilkan oleh sumber cahaya alami yaitu 

matahari. Pencahayaan alami dapat diperoleh 

dengan membuat jendela atau ventilasi atau 

bukaanbukaan yang besar. 

b) Pencahayaan Buatan (General Artificial 

Lighting) 

Pencahayaan buatan adalah pencahayaan 

yang dihasilkan oleh sumber listrik. Apabila 

pencahayaan alami tidak memadai atau posisi 

ruang sukar untuk dicapai oleh pencahayaan 

alami, maka dapat digunakan pencahayaan 

buatan. Pencahayaan buatan sebaiknya 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

• Mempunyai intensitas yang cukup sesuai 

dengan jenis kegiatan. 

• Tidak menimbulkan pertambahan suhu 

udara yang berlebihan pada ruang. 

• Memberikan pencahayaan dengan intensitas 

yang tetap menyebar secara merata, tidak 

berkedip, tidak menyilaukan dan tidak 

menimbulkan bayang-bayang yang dapat 

mengganggu kegiatan. 

Sistem pencahayaan merupakan salah satu 

faktor penting yang harus dipertimbangkan 

dalam proses mendesain. Untuk menciptaka 

suasana yang dinginkan pada sebuah ruang, 

dibutuhkan jenis sistem pencahayaan dalam 

ruangan. Teknik pendistribuasian cahaya, 

dibedakan menjadi (Industrial Hygiene 

Engineering, 1998) :  

• Direct Lighting 

Jenis pencahayaan langsung yang hampir 

seluruh pencahayaannya dipancarkan pada 

bidang kerja, dapat dirancang 

menyebar/terpusat. Pada sistem ini 90-100% 

cahaya diarahkan secara langsung ke benda 

yang perlu diterangi. 

• Semi Direct Lighting 

Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan 

langsung pada benda yang perlu diterangi, 

sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-

langit dan dinding. 

• General Difus Lighting 

Pada sistem ini setengah cahaya 40-60% 

diarahkan pada benda yang perlu disinari, 

sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-

langit dan dinding. Dalam pencahayaan 

sistem ini termasuk sistem direct-indirect 

yakni memancarkan setengah cahaya ke 

bawah dan sisanya keatas. Pada sistem ini 

masalah bayangan dan kesilauan masih 

ditemui. 
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• Semi Indirect Lighting 

Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan ke 

langitlangit dan dinding bagian atas, 

sedangkan sisanya diarahkan ke bagian 

bawah. Pada sistem ini masalah bayangan 

praktis tidak ada serta kesilauan dapat 

dikurangi. 

• Indirect Lighting 

Indirect Lighting disebut juga sebagai 

pencahayaan tidak langsung. Pada sistem ini 

90-100% cahaya diarahkan ke langit-langit 

dan dinding bagian atas kemudian 

dipantulkan untuk menerangi seluruh 

ruangan. Agar seluruh langit-langit dapat 

menjadi sumber cahaya perlu diberikan 

perhatian dan pemeliharaan yang baik. 

Keuntungan sistem ini adalah tidak 

menimbulkan bayangan dan kesilauan 

sedangkan kerugiannya mengurangi efisien 

cahaya total yang jatuh pada permukaan 

kerja. 

Sistem Pencahayaan buatan menurut cakupan 

cahaya dapat dibedakan menjadi : 

• General Lighting 

Pencahayaan merata pada ruangan & 

dimaksudkan untuk memberi kesan merata 

agar tidak terlalu gelap. 

• Ambience Lighting 

Pencahayaan tidak langsung yang di 

pantulkan plafon & dinding, lampu dapat 

digantung pada dinding atau menyatu dengan 

perabot. 

• Task Lighting 

Jenis pencahayaan yang hanya terdapat pada 

tempat & area sekelilingnya yang terkena 

cahaya. 

• Accent Lighting 

Jenis pencahayaan yang digunakan pada 

obyek tertentu. 

• Decorative Lighting 

Pencahayaan dengan lampu sebagai object 

untuk di lihat. 

Sistem Pencahayaan buatan menurut arah 

pencahayaan dapat dibedakan menjadi 

(Ruang Artistik Dengan Pecahayaan, 2006: 

26) : 

• Downlight (Arah cahaya ke bawah) 

Arah pencahayaan ini berasal dari atas 

dengan tujuan untuk memberikan cahaya 

pada obyek di bawahnya. 

• Uplight (Arah cahaya ke atas) 

Pencahayaan datang dari bawah ke atas. 

Uplight umumnya berperan untuk dekoratif 

dengan kesan megah, dramatis, dan 

memunculkan dimensi. Contoh aplikasi 

pencahayaan ini misalnya pada kolom rumah 

yang biasanya memakai lampu halogen. 

• Backlight (Arah cahaya dari belakang) 
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Arah pencahayaan berasal dari belakang 

obyek untuk memberi aksentuasi pada obyek 

seperti menimbulkan siluet. Jenis 

pencahayaan memberikan pinggiran cahaya 

yang menarik pada obyek dan bentuk obyek 

menjadi lebih terlihat. 

• Sidelight (Arah cahaya dari samping) 

Arah cahaya datang dari samping sehingga 

memberikan penekanan pada elemen interior 

tertentu, memberikan aksen pada obyek. 

Biasanya digunakan pada benda-benda seni 

untuk menonjolkan nilai seninya. 

• Frontlight (Arah cahaya dari depan) 

Arah cahaya datang dari depan obyek dan 

biasanya diaplikasikan pada obyek dua 

dimensi seperti lukisan atau foto. 

 

1.5 Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan memnberikan 

kenyamanan thermal bagi pengunjungnya. 

Kenyamanan fisik dapat dicapai pada kondisi 

temperatur rata-rata 23°C. Pencapaian 

kondisi kenyamanan ini tergantung dari 

banyaknya bukaan jendela, kondisi 

lingkungan, jumlah manusia dan dimensi 

ruang. Untuk mengatasinya dapat dicapai 

dengan banyaknya bukaan jendela atau 

menggunakan penghawaan seperti Air 

Conditioner atau Fan. Berikut adalah 

beberapa jenis Air Conditioner yang 

dijelaskan menurut peletakannya: 

a) Mounted type 

Ditanam didalam dinding atau didalam 

plafond ruangan. 

b) Ceiling type 

Ditanam di atas atau dipasang di langit-langit 

ruangan. 

c) Custom floor type 

Diletakkan di atas lantai tanpa ada 

pemasangan khusus. 

d) Wall mounted type 

Ditanam didalam dinding. 

Di pasaran pada umumnya kita mengenal 3 

jenis Air Conditioner (Suptandar, 1982: 150), 

yaitu : 

a) AC Window 

Umumnya dipakai pada perumahan dan 

dipasang pada pada salah satu dinding ruang 

dengan batas ketinggian yang terjangkau dan 

penyemprotan udara tidak mengganggu si 

pemakai. 

b) AC Central 

Biasanya digunakan pada unit-unit 

perkantoran, hotel, supermarket dengan 

pengontrolan pengendalian yang dilakukan 

dari satu tempat. 

c) AC Split 

Memiliki bentuk yang hampir sama dengan 

AC window, bedanya hanya terletak pada 
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konstruksi dimana alat kondensator terletak 

di luar ruangan. 

 

1.6 Sirkulasi Ruang 

Sirkulasi dalam galeri adalah mengantarkan 

pengunjung untuk memberikan kelayakan 

dalam memamerkan hasil karya. Sirkulasi 

pergerakan jalur dalam suatu kegiatan ruang 

pameran perlu dilakukan agar memberikan 

kenyamanan antara objek dengan 

pengunjung. Menurut De Chiara dan 

Calladar (Time Saver Standards for Building 

Types, 1973), tipe sirkulasi dalam suatu ruang 

yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

a) Sequential Circulation 

Sirkulasi yang terbentuk berdasarkan ruang 

yang telah dilalui dan benda seni yang 

dipamerkan satu persatu menurut ruang 

pamer yang berbentuk ulir maupun memutar 

sampai akhirnya kembali menuju pusat 

entrance area galeri. 

 

 

 

 

 

              Gambar : Pola Jalur Sequential Circulation 

  Sumber: De Chiara and Calladar, 1973 

b) Random Circulation 

Sirkulasi yang memberikan kebebasan bagi 

para pengunjungnya untuk dapat memilih 

jalur jalannya sendiri dan tidak terikat pada 

suatu keadaan dan bentuk ruang tertentu 

tanpa adanya batasan ruang atau dinding 

pemisah ruang. 

 

 

 

 

            Gambar :  Pola Jalur Random Circulation 

                  Sumber: De Chiara and Calladar, 1973 

c) Ring Circulation 

Sirkulasi yang memiliki dua alternatif, 

penggunaannya lebih aman karena memiliki 

dua rute yang berbeda untuk menuju keluar 

suatu ruangan. 

 

 

 

     Gambar : Pola Jalur Ring Circulation 

                       Sumber: De Chiara and Calladar, 1973 

 

 

d) Linear Bercabang 

Sirkulasi pengunjung jelas dan tidak 

terganggu, pembagian koleksi teratur dan 

jelas sehingga pengunjung bebas melihat 

koleksi yang dipamerkan. 
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      Gambar :  Pola Jalur linear bercabang 

      Sumber: De Chiara and Calladar, 1973 

1.7 Batik Jawa Barat 

Hasil dari pengumpulan data terdapat 15 kota 

di Jawa Barat yang memiliki batik khas 

dengan berbagai motif dan memiliki ciri khas 

setiap kotanya. Kota-kota tersebut yaitu 

sebagai berikut : 

1. Cirebon 

2. Kuningan 

3. Ciamis 

4. Tasikmalaya 

5. Garut 

6. Bandung 

7. Cianjur 

8. Sukabumi 

9. Bogor 

10. Cimahi 

11. Depok 

12. Bekasi 

13. Karawang 

14. Sumedang 

15. Indramayu 

 

II. METODOLOGI 

Metode yang digunakan untuk proses 

pencarian data dan perancangan adalah 

metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu 

metode yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis subjektif 

peneliti (perspektif subjek) dengan 

memanfaatkan landasan teori sebagai 

panduan di lapangan.  

Hasil dari metode yang dilakukan adalah 

Kesimpulan hasil penelitian berdasarkan data 

yang didapat melalui proses analisa dan 

pengamatan kondisi obyek. 

Berikut adalah data yang didapat dengan 

menggunakan sistem kualitatif : 

2.1 Morfologi Lahan 

Lahan berada di kawasan alun-alun bandung, 

yaitu tepatnya berada di jalan asia-afrika (ex. 

Palaguna). Kondisi permukaan lahan 

memiliki kemiringan sekitar 10˚ kearah 

selatan. 

  

 

 
            

 

 

               Gambar : Kondisi Lahan 

                           Sumber: Data Pribadi (Diolah) 
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2.1.2 Lingkungan di sekitar lahan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Sosial Budaya 

Lokasi lahan berada di kawasan bangunan 

cagar budaya (Bangunan Heritage) yang 

dilestarikan oleh pemerintah Kota Bandung. 

Selain itu lokasi lahan juga berada di pusat 

Kota Bandung, yang terdapat alun-alun 

Bandung dan area braga. Yang mana setiap 

harinya banyak para wisatawan baik dari 

dalam maupun luar kota yang datang ke sini. 

Terdapat juga museum dan beberapa hotel 

seperti hotel savoy homa dan hotel panghegar 

yang dapat menjadi nilai positif untuk lokasi 

lahan dalam menarik pengunjung. 

2.1.4 Konsep Lingkungan 

Konsep dari lingkungan sekitar lokasi yaitu 

melestarikan bangunan heritage bergaya Art 

Deco, sehingga kawasan alun-alun Bandung 

ini tetap menjadi kawasan cagar budaya 

bergaya Art Deco. Terdapat beberapa 

bangunan di sekitar alun-alun Bandung yang 

bergaya Art Deco, yaitu diantaranya : 

1. Hotel Savoy Homan 

 

 

 

 

2. Hotel Preanger 

 

 

 

 

3. Gedung PT. PLN 

 

 

 A 

 J 

 B  C  D 

 E 

 F 

 F 

 
 F  G  G 

 H 

 H 

 I 

Gambar : Kondisi Lingkungan Sekitar 

Sumber : Data Pribadi yang diolah 

  A Taman alun-alun Kota Bandung 

  B BRI Tower 

  C Bank Mandiri 

  D Bangunan PLN 

  E Gedung Merdeka 

  F Road Caffe 

  G Lokasi Lahan 

 H Sungai Cikapundung 

  I Toko di belakang site 

  J Pendopo 

Gambar : Hotel Savoy Homan 

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

mann_Bidakara_Hotel 

Gambar : Hotel Preanger 

Sumber : http://advan.oomph.co.id/index. 
php/shareit/detail/17250 

Gambar : Gedung PT. PLN 

Sumber : http://diway-5454.blogspot.co.id/2015/04/ 
menikmati-bangunan-tua-di-jalan-asia.html 

http://advan.oomph.co.id/index
http://diway-5454.blogspot.co.id/2015/04/
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4. Gedung Merdeka 

 

 

 

 

5. BRI Tower 

 

 

 

 

 

2.2 Analisa Lokasi Lahan 

2.2.1  Analisa Aksesibilitas 

 

 

 

 

 

Analisis aksebilitas memperhatikan 

bagaimana masyarakat dapat menuju ke 

loaksi melalui jalan jalan yang melewati 

lokasi tapak. 

Dari gamar di atas, tapak dapat di akses dari 

arah timur melalui jl. Asia Afrika dan dari 

arah barat melalui jl. Dalem Kaum, karena jl. 

Asia Afrika dan jl. Dalem Kaum merupakan 

jalan dengan 1 jalur.  

 

2.2.2 Analisa Matahari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis matahari dan orientasi massa 

bangunan adalah bagian penting dalam 

konsep arsitektur. Karena orientasi massa 

bangunan akan cukup berperan dalam 

pencahayaan pada bangunan dan bukaan pada 

bangunan. 

Pada umumnya orientasi terbaik bangunan 

adalah menghadap ke arah utara dan selatan , 

dan untuk bangunan yang menghadap arah 

barat dan timur maka di  gunakan sun shading 

pada bangunan guna meredam panas.untuk 

area terbuka yang difungsikan sebagai 

fasilitas publik akan ditanam pohon peneduh 

sebagai buffer dari sinar matahari. 

 

 

 

Gambar : Gedung Merdeka 

Sumber : http://www.insidebandung.com/2016/01/ 
gedung-merdeka-bandung.html 

Gambar : BRI Tower 

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

Sumber : Analisa Pribadi 

http://www.insidebandung.com/2016/01/
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2.2.3 Analisa Sungai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat sungai cikapundung di sebelah 

timur tapak. Analisa sungai diperlukan untuk 

view tapak terhadap sungai. 

Terdapat side rumah-rumah di sepanjang 

sungai cikapundung yang mengganggu view 

dari arah tapak, sehingga diperlukan area 

vegetasi atau pohon-pohon untuk menutupi 

area side rumah warga tersebut. 

2.2.4 Analisa Sirkulasi 

Untuk menentukan area in dan out terhadap 

bangunan maka diperlukan sebuah data jalur 

sirkulasi di area jalan yang melalui tapak. 

Tapak berada di antara jl. Asia Afrika, Jln.   

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

Afrika dan jl. Dalem Kaum merupakan jl. 

Dengan 1 jalur, sedangkan jl. Alun-alun timur 

merupakan jl. Dengan 2 jalur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data di atas dapat di tentukan, untuk 

pengunjung dari arah timur dapat melalui jl. 

Asia Afrika yang tembus kearah jl. Alun-alun 

timur, sedangkan untuk pengunjung yang 

datang dari arah barat dapat menggunakan 

gate in di area jl. Dalem kaum. Untuk gate 

out dapat menggunakan gerbang sebelah 

barat untuk pengunjung yang akan keluar 

kearah timur dan pengunjung yang akan 

keluar kea rah barat dapat menggunakan 

gerbang utara. 

2.2.5 Analisa Kebisingan 

Analisa kebisingan diperlukan agar dapat 

menempatkan ruang privasi atau ruang yang 

membutuhakan ketenangan. Perletakan ruang 

– ruang tersebut dapat dihasilkan dari hasil 

analisa. 

 

Gambar : Analisa Sungai 

Sumber : Analisa Pribadi 
Gambar : Analisa Sirkulasi 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Lokasi lahan berada di zona kebisingan Maka 

dari itu diperlukannya area hijau dan pohon-

pohon di sepanjang depan jalan untuk 

meredam suara bising masuk ke dalam 

bangunan. 

2.2.6 Analisa View ke dalam & keluar 

Tapak 

Analisis view ke dalam dan keluar bangunan 

bertujuan untuk menentukan bukaan dan 

view apa saja yang dapat menjadi potensi dari 

dalam site maupun luar site. Tujuannya 

adalah membuat bangunan memiliki 

keistimewaan vista pada setiap sisinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapak berada di antara 3 jalan dan 1 sungai, 

arah yang menghadap  jl. Asia Afrika 

terdapat bangunan PT. PLN, di arah yang 

menghadap jl. Alun-alun Timur terdapat 

taman alun-alun bandung dan di arah yang 

menghadap jl. Dalem kaum terdapat rumah-

rumah warga dan took-toko kecil. Sedangkan 

di arah timur terdapat sungai cikapundung. 

Semua arah memiliki potensi untuk di jadikan 

view dari dalam maupun luar bangunan.  

Gambar : Analisa Kebisingan 

Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar : Analisa View Kedalam Tapak 

Sumber : Analisa Pribadi 
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2.2.7 Analisa Vegetasi 

Vegetasi pada tapak berfungsi dalam 

berbagai macam, vegetasi  sebagai penunjuk 

arah, vegetasi sebagai penenduh, vegetasi 

landscape dan sebagainya. Diperlukan analisa 

vegetasi adalah tetap memberikan sentuhan 

ruang hijau di sekitar bangunan untuk tetap 

memberikan kesan asri pada bangunan agar 

terkesan sejuk dan penghuni nantinya dapat 

mencapai relaksasi serta sebagai tuntutan 

untuk menyediakan ruang terbuka hijau pada 

lokasi tapak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disepanajang jalur sirkulasi tapak akan 

direncanakan penanaman pohon pengarah 

jalan yang berfungsi mengarahkan 

pengunjung menuju bangunan seperti pohon 

cemara atau pohon palm. Sedangkan  

Disepanajang jalur sungai akan di posisikan 

pohon peneduh agar area sungai masih tetap 

terlihat hijau serta menutupi area side 

bangunan rumah sekitar, pohon peneduh 

diantarnya pohon ketapang kencana. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari analisa di atas dapat dijadikan acuan 

untuk menepatkan zoning area pada lahan. 

Gambar : Analisa View Keluar Tapak 

Sumber : Analisa Pribadi 

Pohon Peneduh 

 

Pohon pengarah 

 

Keteranga : 

 

Gambar : Analisa Vegetasi 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Zoning area yang didapat berdasarkan hasil 

analisa lahan yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga dari zoning ini dapat ditentukan 

posisi perletakan massa bangunan dan site 

plan pada lahan sebagai berikut : 

 

 

Mengacu kepada konsisi lingkungan sekitar 

lokasi, bahwa kawasan alun-alun ini 

merupakan kawasan bangunan cagar budaya 

(heritage) berlanggam Art Deco, sehingga 

untuk konsep dari bangunan galeri batik Jawa 

Barat ini mengusung Konsep serupa yaitu Art 

Deco. 

 

 

 

 

Gambar : Perspektif Exterior 

Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar : Tampak Depan Galeri 

Sumber : Analisa Pribadi 

     

    

Gambar : Zoning  

Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar : Tampak Atas Site Plan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Konsep Art Deco terlihat pada bagian 

exterior yang menekankan pengolahan bidang 

vertical dan horizontal. Serta penggunaan 

warna yang sederhana, seperti warna abu-abu 

dan putih. 

 

IV. KESIMPULAN 

Bangunan galeri Batik Jawa Barat ini 

bertujuan sebagai tempat untuk melestarikan 

kebudayaan akan batik. Selain itu juga dapat 

dijadikan sebagai tempat berkumpul orang-

orang untuk melepas kepenatan akan 

rutinitasnya. 

Bangunan galeri batik Jawa Barat ini berdasar 

pada analisa lingkungan. Lingkungan sekitar 

site merupakan lingkungan dengan bangunan 

heritage berlanggam Art deco yang 

dilestarikan oleh pemerintah. Sehingga 

bangunan galeri batik Jawa barat ini 

mengusung konsep serupa, yaitu Art Deco 

yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam 

pelestarian bangunan bergaya Art Deco. 
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Abstrak 

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

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

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

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

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

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

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

kebutuhan merupakan suatu langkah nyata dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi 

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

manusia oleh alam sekitarnya. 

Kata Kunci : Kardiovaskuler, Terapi Alami, Rumah Sakit 

 

Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

Keyword: Cardiovascular, Natural Therapy, Hospital 
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I. PENDAHULUAN 

 Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang 

meninggal karena Penyakit Tidak Menular 

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

9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit 

tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun, dan 

90% dari kematian “dini” tersebut terjadi di 

negara berpenghasilan rendah dan menengah.  

 Secara global PTM penyebab kematian 

nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit 

kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah 

penyakit yang disebabkan gangguan fungsi 

jantung dan pembuluh darah, seperti: Penyakit 

Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung atau 

Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke. 

Berdasarkan pusat data dan informasi 

kementrian kesehatan Republik 

Indonesia,estimasi jumlah penderita 

penyakit jantung terbesar terdapat di 

Provinsi Jawa Barat. 

 Setiap tahunnya Hari Jantung Dunia 

diperingati setiap tanggal 29 September. 

Untuk meperingati Hari Heart-Healthy 

Environment” atau “Lingkungan Sehat 

bagi Jantung” yang bertujuan untuk 

menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler 

bagi individu, keluarga dan orang sekitar. 

Dalam rangka mengendalikan peningkatan 

kejadian penyakit, kematian dan kecacatan 

yang disebabkan penyakit kardiovaskuler, 

perlu dilakukan upaya pencegahan dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat 

dengan mengenali gejala dan risiko 

penyakit kardiovaskuler sehingga dapat 

menentukan langkah-langkah pencegahan 

yang tepat. 

 Berdasarkan data di atas maka  

diperlukan adanya peningkatan sarana dan 

prasarana dalam memberikan pelayanan 

kesehatan khusus jantung umum nya di 

Indonesia dan khususnya di kota bandung. 

Perancangan Rumah Sakit Khusus Jantung Kota 

Bandung merupakan suatu langkah nyata dalam 

memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. 

II. METODOLOGI 

 Metode perancangan “Rumah Sakit 

Khusus Jantung Kota Bandung” adalah dengan 

menggunakan metode deskriptif analitik yang 

teruju pada pemecahan masalah yang ada 

dengan memperhatikan kebutuhan saat ini. 

mengumpulkan data mengenai latar belakang, 

lalu melakukan studi preseden, dan analisis 

tapak, lalu menyimpulkan sementara untuk 

menemukan solusi desain. Selanjutnya 

mengevaluasi melalui observasi lapangan dan 

studi literatur, kemudian mengamati langsung 

karakteristik lokasi dan lingkungan sekitar. 

 Pendekatan desain dilakukan dengan 

observasi terfokus pada tapak dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip Natural Healing 

yang merupakan tema dari perancangan ini. 

Selain itu juga memperhatikan penerapan 
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konsep Green dalam membagi zona bangunan 

pada tapak. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep dasar dari bangunan Rumah Sakit 

ini adalah menjadikan terapi / penyembuhan 

pasien pasca pengobatan menjadi lebih cepat 

yaitu dengan pendekatan dan penerapan 

elemen – elemen pendukung pada bangunan 

baik dari pola tatanan ruang di dalamnya 

maupun dari sisi kenyamanan visual sehingga 

memberikan kenyamanan bagi psikologis 

pasien .serta menerapkan kaidah – kaidah 

teknis tentang rumah sakit. 

Tema Natural Healing Therapy dapat 

dilihat dari zonasi ruang yang di terapkan dan 

faktor penunjangnya yaitu adanya ruang tebuka 

hijau di dalam bangunan guna memberikan 

efek rilex bagi pasien dalam masa 

penyembuhan pasca pengobatan dengan 

adanya healing garden maka proses 

penyembuhan pasien secara cepat dapat 

tercapai, didukung dengan factor penunjang 

seperti penerapan material ,pengkondisian 

udara dan matahari. 

3.1 Kondisi Lingkungan 

Tapak berdampingan dengan Instansi 

Pemerintahan dan Pendidikan, sedangkan untuk 

area belakang tapak berdampingan dengan area 

persawahan dan pemukiman warga. 

 

Gambar 1. Kondisi Lingkungan 

3.1.1 Analisa Site 

Analisa S.W.O.T 

Strenght 

• site berada di rencana pengembangan 
wilayah kota bandung. 

• site berada di area jalan arteri primer. 

• site berada dekat dengan kawasan 
sumarecon gedebage. 

• aksesibilitas untuk jalur transportasi 
sangat mudah 

Weakness 

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

• site merupakan tanah rawa karena 
bekas pesawahan. 

Opportunity 

• Karena lahan Berdampingan dengan 

POLDA JABAR maka hal ini dapat 

dijadikan kesempatan untuk 

bekerjasama dalam pelayanan 

kesehatan. 

• Menjadi pilihan utama pelayanan 

kesehatan masyarakat sekitar di wilayah 

bandung timur khususnya. 
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Threath 

• Lokasi berada di area dengan kondisi 

existing bekas pesawahan sehingga akan 

mempengaruhi kualitas air bersih 

3.2 Tata Guna sekitar Site 

 

Gambar 2. Kondisi Lingkungan 

1. Kantor kecamatan Panyileukan 

2. Rumah makan 

3. Pabrik 

4. Polda jabar 

5. Universitas 

6. Pemukiman warga 

7. Area persawahan 

8. Badan pusat vulkanologi 

9. Dinas perhutani jabar 

10. Distributor elpiji 

11. Hotel 

 

Gambar 3. Kondisi Tapak 

3.3 Konsep Tapak 

secara konseptual bangunan Rumah sakit 

ini harus dapat mencerminkan Bangunan bertema 

“Natural Healing Therapy” yang dapat 

memadukan Fungsi Utama dan Fungsi 

Penunjangnya dengan Prinsip Pelayanan 

Cepat Tanggap. 

Langgam arsitektur Modern yang 

akan diterapkan pada bangunan Rumah Sakit 

ini harus dapat selaras,  dan mencerminkan 

Rumah Sakit yang bernuansa Familiar, bentuk 

simpel namun berkesan kuat dan penggunaan 

material yang up to date sesuai dengan 

zamannya. 

Massa bangunan direncanakan terdiri dari 

1 massa besar yang menampung segala 

akivitas utama dan penunjang di dalamnya. 

Adapun Zoning pada bangunan Rumah Sakit 

ini dikelompokan menjadi publik, privat dan 

servis. 

 

Gambar 4. Massa Bangunan 
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Gambar 5. Gubahan Massa 

3.4 Zoning 

Pengelompokkan ruang dengan cara zonasi dan 

berdasarkan hirarki ruang, yaitu 

mengelompokkan ruang kedalam area public, 

privat, hingga service, berikut ini merupakan 

zonasi Rumah Sakit  pada area tapak: 

 

Gambar 6. Penempatan Massa Bangunan 

Zonasi pada area tapak dibagi berdasarkan 

fungsional ruang dan menerapkan karakter 

analogi pada tubuh manusia yaitu : 

1. Sesuai dengan fungsinya penempatan 

massa bangunan Pada area depan 

merupakan massa bangunan 

penyambutan / permulaan dengan 

komplektifitas pelayanan awal seperti 

unit gawat darurat dan unit rawat jalan 

serta manajemen rumah sakit 

2. Penempatan massa bangunan pada area 

ini merupakan massa bangunan dengan 

komplektifitas pelayanan vital dan 

berat yaitu tingkat pelayanan lanjutan 

seperti pelayanan bedah dan penunjang 

medis 

3. Penempatan massa bangunan pada area 

ini merupakan massa bangunan yang 

menunjang keberlangsungan pada area 

awal dan area pelayanan medis vital 

3.5 Konsep Tata Letak Massa 

Perletakan Massa bangunan 

disesuaikan dengan Zonasi ruang dan orientasi 

sekitar site. Orientasi bangunan tanggap 

terhadap jalan utama Soekarno Hatta dimana 

pada area ini fasad bangunan harus dibuat 

menarik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Penataan Massa Bangunan 
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Gambar 8. Gubahan Massa 

Konsep gubahan massa yang orientasi nya 

terhadap site dan di padukan dengan grid 

bangunan sekitar menghasilkan bentukan simple 

dan sesuai kebutuhan. 

Konsep perencanaan tapak tidak jauh 

berbeda dengan konsep dasar, tapak dirancang 

konfirmatif dan komunikatif bagi pengguna 

sehingga tidak menghabiskan waktu 

pencapaian, serta menerapkan konsep – 

konsep tanggap darurat sehingga kegiatan 

yang berada di dalamnya dapat terorganisir 

dengan baik.tersedianya fasilitas bagi semua 

pengguna baik pejalan kaki maupun 

pengendara kendaraan bermotor. 

III. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil Analisa dan konsep 

pada bangunan rumah sakit ini adalah menghasil 

kan sebuah rancangan yang dapat memberikan 

pemecahan permasalahan   dalam pelayanan 

kesehatan khusus nya di wilayah bandung timur. 

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