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Abstrak 
Setiap bangunan yang direncanakan bertujuan untuk mewadahi kegiatan pengguna di dalamnya. 
Kenyamanan termal sebagai salah satu aspek yang harus terpenuhi guna memberikan kenyamanan 
bagi pengguna selama berkegiatan pada bangunan tersebut. Kenyamanan termal dapat dipenuhi 
dengan memanfaatkan penghawaan alami atau melalui penghawaan buatan. Faktor yang 
mempengaruhi penghawaan alami di antaranya konfigurasi massa bangunan di sekitar bangunan 
sebagai faktor eksternal yang menentukan pola pergerakan udara yang masuk ke dalam bangunan 
tersebut, serta faktor internal bangunan seperti perbandingan luas bukaan terhadap fasade dan 
konfigurasi ruang sangat menentukan kenyamanan termal pada bangunan.Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mencari alternatif solusi perbaikan kenyamanan termal ruang dalam bangunan, 
khususnya ruang kuliah yang memanfaatkan sistem penghawaan alami melalui riset ekperimental 
menggunakan simulasi model 3 dimensi di wind tunnel dan menggunakan simulasi komputer. Dari 
hasil penelitian yang dilakukan, konfigurasi massa bangunan di kampus Itenas kurang 
mengakomodasi sistem penghawaan alami pada gedung. Kecil sekali kemungkinan penggunaan 
sistem ventilasi silang pada gedung, khususnya gedung 18. Adanya partisi dalam ruang sebagai 
pemisah antar ruang kelas dan double loaded corridor semakin menyulitkan terjadinya ventilasi 
silang tersebut. Solusi rancangan yang diusulkan adalah ventilasi yang dibantu dengan penghawaan 
secara mekanis (penggunaan blower) yang dialirkan pada beberapa titik sepanjang koridor. 

 
Kata-kata kunci : ventilasi, penghawaan, kenyamanan termal, pergerakan udara 

 
 

1.    Pendahuluan 
Terik matahari di suatu lokasi memaksa orang membuat strategi defensif maupun aktif dalam 
perancangan bangunan. Di kota Bandung yang terletak di daerah tropis lembab, perancangan  
bangunan dengan memanfaatkan ventilasi alami dapat dipenuhi. Proses ventilasi diartikan masuknya 
udara ke dalam bangunan melalui bukaan (ventilasi, pintu, jendela, bovenlicht, dan lain-lain) dan 
keluar melalui bukaan lainnya. Perancangan bangunan dengan mempertimbangkan pergerakan udara 
alami diharapkan dapat menunjang syarat kenyamanan termal minimal, dan dalam rangka 
penghematan energi listrik, berdasarkan teori pergerakan udara dapat membantu perpindahan panas ke 
luar ruangan, penguapan keringat, penggantian udara segar, dan penyejukan/pendinginan struktur 
bangunan. 

 
Pergerakan udara terjadi oleh mekanisme energi potensial akibat perbedaan tekanan udara ataupun 
suhu ruang luar dan ruang dalam. Jika suhu di dalam bangunan lebih tinggidaripada di luar bangunan, 
diperlukan laju pergerakan udara yang memadai untuk mengeluarkan panas dan menurunkan suhu di 
dalam ruangan. Kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan pergerakan udara dapat menciptakan 
kondisi termal yang sama, disebut sebagai suhu efektif. Berdasarkan isopleth suhu efektif, 
kenyamanan di daerah tropis adalah antara 22 O - 27 OC dengan kecepatan angin antara 0,1 – 1,5 
m/detik. 
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Terkait dengan hal tersebut, kondisi kenyamanan thermal Gedung-18 di lingkungan kampus Itenas- 
Bandung sangat kurang memenuhi syarat. Fungsinya sebagai ruang kuliah umum dan tidak 
menggunakan AC menjadikan kasus ini menarik untuk dijadikan obyek penelitian ini. 

 
Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pilot project dalam perencanaan ruang kuliah baru 
dan perbaikan kualitas ruang kuliah di seluruh gedung kampus Itenas. Sehingga diharapkan 
kenyamanan termal di ruang pembelajaran ini dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa dan 
proses belajar mengajar yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas lulusan Itenas. Di sisi 
lain, Itenas sebagai pengelola bangunan, dapat mengambil hasil penelitian ini dalam 
mempertimbangkan penghematan energi. 

 
 

2. Metodologi 
Penelitian ini menggunakan metoda riset eksperimental, yaitu berkaitan dengan pengujian efek dari 
satu atau lebih variabel terhadap suatu fenomena tertentu melalui pengujian simulasi model dengan 
pelaksanaan terkendali. Pengujian terhadap model dilakukan dengan dua cara, yaitu simulasi model 
maket di laboratorium Wind Tunnel dan simulasi model menggunakan program komputer. Sedangkan 
pengukuran langsung di lapangan adalah untuk mengetahui tingkat kecepatan angin pada lantai 3 
gedung perkuliahan dan kecenderungan pola/prilaku aliran udara. Dari hasil di atas akan dapat 
diperoleh kesimpulan awal penelitian. 

 
2.1 Simulasi Model Maket 
Simulasi ini dilakukan di laboratorium Wind Tunnel dengan pengujian maket berskala yang berkaitan 
dengan pergerakan udara dalam ruang relevansinya terhadap variabel bebas bentuk/konfigurasi massa 
bangunan dan fasade bangunan. 

 
2.2 Pengukuran Temperatur dan Pergerakan Udara 
Letak dan jumlah titik ukur ditentukan pada titik-titik yang diperkirakan dapat mewakili kondisi- 
kondisi tertentu dalam ruang. Penetapan titik-titik ukur mempertimbangkan juga keseragaman kondisi 
dan desain bukaan fasade bangunan. 

 
Maksud atau output yang diharapkan : 

a. Melihat kecenderungan pola pergerakan udara alami di dalam ruang pada bangunan bermassa 
tertentu. 

b. Sebagai pembanding terhadap output yang dihasilkan dari simulasi model dengan program 
komputer 

 
2.3 Simulasi Menggunakan Program Komputer 
Program komputer (software) yang digunakan dalam pengujian kinerja aliran udara ini adalah  
Program Autodesk Flow Design. Software ini dapat digunakan untuk menganalisis aliran fluida pada 
ruang tiga dimensi dan menganalisis pergerakan aliran udara di dalam/luar ruangan. 

 
Beberapa simulasi yang dilakukan dengan program ini adalah simulasi pergerakan udara berdasarkan 
variabel bebas berupa : 

a. Bentuk dan konfigurasi ruang dalam 
b. Bentuk dan ukuran bukaan ventilasi 
c. Tata letak dan jumlah bukaan ventilasi 

 
 

3. Hasil Diskusi 
3.1 Lokasi Pengambilan Data 
Lokasi pengambilan data pengukuran dilakukan di kampus Itenas, gedung 18 lantai 3 seperti terlihat 
pada Gambar 1. 
Kawasan kampus Itenas tersebut dibuat model 3D digital untuk selanjutnya dilakukan uji simulasi 
menggunakan perangkat lunak Autodesk Flow Design, untuk mengetahui kecenderungan  pergerakan 
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udara pada kawasan tersebut, yang tentunya dapat mempengaruhi aliran udara ke dalam setiap 
bangunan. 

 

 
Gambar 1. Site Plan Kawasan Kampus Itenas, Gedung 18 ditandai dengan lingkaran 

 
3.2 Data Pengukuran Lapangan 
Tujuan dilakukan pengukuran untuk mengetahui kondisi beberapa variabel di antaranya : kecepatan 
angin, temperatur, dan kelembaban udara, dengan kondisi ruangan kosong. Pengambilan data ukur 
pada gedung 18 lantai 3, disebar pada 8 titik yang dianggap dapat mewakili kondisi sebenarnya,  
seperti pada gambar berikut : 

 
Gambar 2. Denah Gedung 18 Lantai 3 dan Lokasi Titik Ukur 
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Tabel 1. Data Hasil Pengukuran  Lapangan : Kecapatan Angin, Temperatur, dan Kelembaban 

NO TITIK 
UKUR 

KECEPATAN ANGIN (M/DET) TEMPERATUR (OC) KELEMBABAN (%) 
KONDISI 

09‐10 12‐13 15‐16 Rata‐rata 09‐10 12‐13 15‐16 Rata‐rata 09‐10 12‐13 15‐16 Rata‐rata 
1 0.20 0.10 0.30 0.20 29.70 32.80 30.10 30.87 38.10 27.30 36,4 32.70  
2 0.00 0.70 1.20 0.63 28.30 30.20 30.00 29.50 38.70 28.10 34.00 33.60  
3 0.00 0.00 0.00 0.00 27.60 29.90 29.40 28.97 43.30 28.30 35.10 35.57 TIRAI TERTUTUP 

0.00 0.20 0.00 0.07 27.30 29.90 29.70 28.97 42.30 28.20 34.50 35.00 TIRAI TERBUKA 
4 0.00 0.00 0.00 0.00 27.30 29.80 29.60 28.90 43.70 29.40 35.10 36.07  
5 0.00 0.00 0.00 0.00 28.10 30.90 29.80 29.60 41.20 31.10 35.40 35.90 TIRAI TERTUTUP 

0.00 0.00 0.10 0.03 28.10 30.80 29.60 29.50 41.80 31.00 36.10 36.30 TIRAI TERBUKA 
6 0.00 0.00 0.00 0.00 28.30 30.90 29.90 29.70 46.10 29.70 36.00 37.27  
7 0.00 0.00 0.00 0.00 21.80 29.80 29.20 26.93 49.20 31.70 37.00 39.30  
8 0.00 0.00 0.00 0.00 27.90 30.70 30.10 29.57 43.50 29.40 34,9 36.45  

 
Dari data di atas terlihat, bahwa kecepatan angin di dalam ruang berkisar antara 0 m/det hingga 0.63, 
m/det, hal ini berdampak pada sedikitnya pergerakan udara di dalam ruang untuk pertukaran udara. 
Temperatur ruang antara 26.93o hingga 30.10o Celcius. Temperatur tersebut di atas batas kenyamanan 
termal ruang yang disyaratkan. Kelembaban udara masih dalam batas normal. 

 
3.3 Perhitungan Rasio Luas Bukaan 
Bukaan Eksisting 

 
Tabel 2. Perhitungan Rasio Luas Bukaan Eksisting Terhadap Fasade 

 
No Ruang 

Luas Fasad Luas Bukaan Perbandingan Luas bukaan 
Minimal 60% dari 

Luas Fasade 

 
Kesimpulan 

 
Gambar 

Af Ab Ab:Af 

18301 32 4.676 14.61% 19.20% Luas bukaan < Luas bukaan minimal  
18302 32 4.676 14.61% 19.20% Luas bukaan < Luas bukaan minimal  
18303 32 4.676 14.61% 19.20% Luas bukaan < Luas bukaan minimal  
18305 32 4.676 14.61% 19.20% Luas bukaan < Luas bukaan minimal  
18307 32 4.676 14.61% 19.20% Luas bukaan < Luas bukaan minimal  
18304 48 7.014 14.61% 28.80% Luas bukaan < Luas bukaan minimal  
18306 48 7.014 14.61% 28.80% Luas bukaan < Luas bukaan minimal  

 
Kondisi eksisting menunjukkan,bahwa desain luas bukaan belum memenuhi syarat luas bukaan 
minimal (4,60% di bawah rasio bukaan minimal). 

 
Usulan Perubahan Bukaan 

 
Tabel 3. Perhitungan Rasio Luas Bukaan Eksisting Terhadap Fasade 

 
No Ruang 

Luas Fasad Luas Bukaan Perbandingan Luas bukaan 
Minimal 60% dari 

Luas Fasade 

 
Kesimpulan 

 
Af Ab Ab:Af 

18301 32 8.684 27.14% 19.20% Luas bukaan > Luas bukaan minimal  
18302 32 8.684 27.14% 19.20% Luas bukaan > Luas bukaan minimal  
18303 32 8.684 27.14% 19.20% Luas bukaan > Luas bukaan minimal  
18305 32 8.684 27.14% 19.20% Luas bukaan > Luas bukaan minimal  
18307 32 8.684 27.14% 19.20% Luas bukaan > Luas bukaan minimal  
18304 48 13.026 27.14% 28.80% Luas bukaan > Luas bukaan minimal  
18306 48 13.026 27.14% 28.80% Luas bukaan > Luas bukaan minimal  

 
Kondisi luas bukaan dengan perluasan desain, dimana bagian atas jendela (bovenlicht) dibuat tanpa 
kaca. Kondisi ini memperlihatkan,bahwa desain luas bukaan sudah memenuhi syarat luas bukaan 
minimal (8 % lebih besar dari rasio bukaan minimal). 

 
3.4 Simulasi Pergerakan Udara Menggunakan Program Komputer. 
Pada studi kawasan kampus, pada kasus musim kemarau (angin dari arah Timur) dan musim 
penghujan (angin dari arah Barat) menunjukkan bahwa hanya massa bangunan terluar yang 
memperoleh aliran udara yang cukup memadai, sedangkan massa bangunan gedung 18 kurang 
memperoleh aliran udara. Kalaupun terdapat aliran angin, merupakan aliran turbulensi yang bersifat 
menghisap/gaya tarik. 



ISBN: 978‐602‐74127‐0‐5 

ARS| 5 

 

 

 
 

  
Simulasi Kawasan – Pergerakan Angin dari Arah Barat Simulasi Kawasan – Pergerakan Angin dari Arah Timur 

Gambar 3. Hasil Pengujian Model 3D Kawasan Kampus Itenas, dengan menggunakan Simulasi 
Komputer Autodesk Flow Design 

 
Pada studi khusus gedung 18, pada musim kemarau (angin dari arah Timur) menunjukkan bahwa pola 
aliran udara cenderung tidak dapat masuk ke dalam ruangan. Pada bagian bukaan sebelah Barat 
terdapat sedikit angin turbulen. 

 

Eksisting-Posisi Pengamatan di 
Jendela 

 
Ventilasi Atas Koridor dan Dinding 
Luar diperbesar-Posisi Pengamatan 

di Jendela 

Eksisting-Posisi Pengamatan di 
Ventilasi Atas 

 

 
Ventilasi Atas Koridor dan Dinding 
Luar diperbesar-Posisi Pengamatan 

di Ventilasi Atas 

Ventilasi di Koridor diperbesar- 
Posisi Pengamatan di Jendela 

 

 
Semua Ventilasi diperbesar-Posisi 

Pengamatan di Jendela 

Ventilasi di Koridor diperbesar- 
Posisi Pengamatan di Ventilasi Atas 

 

 
Semua Ventilasi diperbesar-Posisi 

Pengamatan di Ventilasi Atas 

 

Gambar 4 : Hasil Pengujian Model 3D Bangunan Gedung 18, dengan Menggunakan Simulasi 
Komputer Autodesk Flow Design 

 
Pada studi dengan kondisi eksisting dan posisi pengamatan di jendela, aliran angin dari arah Timur 
menunjukkan pola menjauhi fasad gedung di arah Utara dan Selatan, kecuali pada bagian ujung Barat 
gedung terlihat ada aliran udara yang mendekati fasad Utara dan Selatan, tetapi tidak masuk ke ruang 
dalam. 

 
Pada studi dengan kondisi eksisting dan posisi pengamatan di ventilasi atas (bovenlicht), aliran angin 
dari arah Timur menunjukkan pola menjauhi fasad Utara dan Selatan. Aliran udara tidak masuk ke 
ruang dalam. 

 
Pada studi dengan kondisi luas bukaan ventilasi atas (bovenlicht) diperbesar dan posisi pengamatan di 
jendela, aliran udara dari arah Timur menunjukkan pola mendekati fasad gedung di arah Utara dan 
Selatan. Aliran udara yang mendekati fasad Utara dan Selatan berada pada titik kurang lebih 1/3 
bagian ujung akhir gedung. Aliran udara tidak masuk ke ruang dalam. 

 
Pada studi dengan kondisi luas bukaan ventilasi atas (bovenlicht) diperbesar dan posisi pengamatan di 
ventilasi atas, pola aliran udara sama sekali tidak mendekati fasad gedung. 
Pada studi dengan kondisi luas bukaan ventilasi atas (bovenlicht) dan dinding luar diperbesar, serta 
lokasi pengamatan di jendela, aliran udara dari arah Timur menunjukkan pola menjauhi fasad Utara 
dan Selatan Gedung. Tidak ada aliran udara yang masuk ke ruang dalam. 



ISBN: 978‐602‐74127‐0‐5 

ARS| 6 

 

 

 
Pada studi dengan kondisi luas bukaan ventilasi atas (bovenlicht) dan dinding luar diperbesar, sera 
lokasi pengamatan di ventilasi atas (bovenlicht), aliran udara dari arah Timur menunjukkan pola 
menjauhi fasad Utara dan Selatan. Tidak terlihat aliran udara yang masuk ke ruang dalam. 

 
Pada studi dengan kondisi luas bukaan semua ventilasi diperbesar dan lokasi pengamatan di jendela, 
aliran udara menunjukkan pola yang menjauhi fasad Utara dan Selatan. Tidak terlihat aliran udara 
yang masuk ke ruang dalam. 

 
Pada studi dengan kondisi luas bukaan ventilasi diperbesar dan lokasi pengamatan di ventilasi atas 
(bovenlicht), aliran udara menunjukkan pola mendekati/menyerempet fasad Utara dan Selatan. Tidak 
terlihat aliran udara yang masuk ke ruang dalam. 

 
3.5 Uji Model Menggunakan Wind Tunnel - Menguji Eksisting 
Uji model maket pada lab wind-tunnel, dikondisikan pada musim kemarau (aliran udara dari arah 
Timur), menunjukkan pola aliran udara cenderung tidak dapat masuk ke dalam ruangan. 

 
Gambar 4. Pengujian Model Maket menggunakan Wind Tunnel 

 
Percobaan menggunakan lab wind tunnel maupun program komputer menunjukkan pola aliran udara 
yang mirip, yaitu tidak ada pergerakan/aliran udara ke dalam ruangan gedung 18. Aliran udara dari 
arah Timur dan Barat tidak dapat masuk ke dalam ruangan. 

 
Penambahan luas bukaan yang memenuhi standar (8% lebih besar dari standar/usulan perubahan 
bukaan), ternyata belum dapat menambah pergerakan udara untuk masuk ke dalam ruangan. 

 
3.6 Usulan Perbaikan dengan Memasukkan Ventilasi Buatan 
Maket model diberikan tambahan pasokan udara dari dalam ruangan tepatnya pada koridor sebanyak   
2 titik, hasil rekaman menunjukkan pola aliran udara yang bersifat menghisap akibat adanya pola 
turbulensi angin pada bagian tepi bangunan (fasade). Hal tersebut mengakibatkan tertariknya udara 
dari dalam bangunan ke luar. 

 
 

Gambar 5. Hasil Pengujian Memasukkan Udara pada Ruang Dalam dan Menghilangkan Dinding 
Ruang Dalam 



ISBN: 978‐602‐74127‐0‐5 

ARS| 7 

 

 

 
Percobaan Menghilangkan Seluruh Dinding Interior 
Pada percobaan menghilangkan seluruh dinding interior menggunakan Simulasi Komputer, terlihat 
adanya aliran udara dari luar ke dalam, dan sebaliknya. 

 
 

4. Kesimpulan dan rekomendasi 
Konfigurasi massa bangunan sangat berpengaruh pada aliran dan pola pergerakan udara pada  
kawasan. Terlihat disekitar objek studi gedung 18, tidak ada pergerakan udara alami di luar gedung 
yang signifikan untuk dimanfaatkan sebagai ventilasi alami. 

 
Luas bukaan eksisting lebih kecil dari standar minimal bukaan yang disyaratkan. 

 
Sekat-sekat ruang (pembagian kelas-kelas) mempengaruhi aliran udara di dalam ruang dan cenderung 
menghambat kelancaran ventilasi silang alami pada bangunan. Sehingga upaya memperbesar bukaan 
tidak mempengaruhi secara signifikan pergerakan udara di dalam ruangan. 

 
Untuk mengatasi kondisi ventilasi yang terjadi di gedung 18, diusulkan menggunakan blower untuk 
memasukkan udara ke daerah koridor, sehingga diharapkan dapat menggerakkan udara pada ruang 
kelas  dan mendorongnya ke luar. Kapasitas blower yang digunakan, perlu perhitungan lebih lanjut. 
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Abstrak 
 

Meningkatnya perekonomian menjadi salah satu faktor pendorong dalam sebuah perubah Di kota 
kondisi ini dapat dilihat dari maraknya pembangunan, baik itu mendirikan bangunan baru, 
merenovasi ataupun mengalih fungsikan bangunan lama untuk fungsi baru. Alih fungsi umumnya 
diterapkan sebagai usaha melestarian bangunan cagar budaya agar terhindar dari pembongkaran. 
Saat ini banyak kasus alih fungsi tidak hanya pada bangunan-bangunan cagar budaya tetapi 
cenderung didorong oleh faktor ekonomi agar bangunan dapat segera digunakan kembali dan 
umumnya fungsi baru adalah komersial.Di kota Bandung seiring dengan meningkatnya jumlah 
wisatawan alih fungsi cenderung untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, salah satunya adalah 
pemenuhan kebutuhan akan kamar penginapan.Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah hotel di kota 
Bandung, baik dengan membangun baru ataupun dengan mengalih fungsikan bangunan yang 
telah.Makalah ini akan memaparkan sebuah kasus bangunan Mall yang yang dialih fungsikan menjadi 
sebuah Hotel. Dengan melakukan observasi ke lapangan, makalah ini akan mengkaji perubahan- 
perubahan yang terutama diamati pada penyesuaian bentuk denah dan sirkulasiruang dalam. 
Pertimbangan ekonomis mendorong terjadinya penambahan struktur dan perubahan façade bangunan 
yang disesuaikan dengan fungsi baru. Diperlukan arahan dan peraturan sehingga perubahan ini tidak 
mengganggu keharmonisan jalan Dago sebagai salah satu jalan yang memiliki karakter spesific. 

 
Kata-kata kunci : alih fungsi bangunan, konsep perancangan. 

 
 

1. Pendahuluan 
Bandung adalah ibu kota propinsi Jawa Barat yang terletak didataran tinggi dan di kelilingi oleh 
beberapa gunung sehingga memberikan kesejukan dan pemandangan alam yang indah. Hal ini 
merupakan potensi yang menyebabkan sejak dulu Bandung selalu dikunjungi wisatawan, baik dari 
dalam maupun luar negeri. 

 
Saat ini, Bandung memiliki potensi lain yang merupakan hasil kreatifitas masyarakatnya, terutama 
dalam bidang fashion dan kuliner. Kedua daya tarik tersebut meningkatkan jumlah wisatawan yang 
berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan tempat menginap,terutama di lokasi strategis 
Bandung, seperti di jalan Dago yang terletak di utara kota Bandung. 

 
Jalan Dago merupakan, salah satu jalan utama di kota Bandung. Pada awalnya kawasan Dago 
merupakan kawasan villa dengan konsep rumah taman, yaitu bangunan tunggal pada kapling tanah 
relatif besar di kelilingi oleh taman. 

 
Saat ini lokasi dan luas kapling menjadi potensi yang dilirik para investor yang mendorong terjadinya 
perubahan. Perubahan tersebut berdampak terhadap alih fungsi bangunan hunian menjadi bangunan 
nonhunian sehingga mayoritas fungsi bangunan di sepanjang jalan Dago saat ini adalah bangunan 
nonhunian, seperti:perbelanjaan, restoran, kantor dan hotel. 

mailto:yanuarrajab72@gmail.com
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Kebutuhan Ruang 

 
Makalah ini akan memaparkan hasil penelitian pada sebuah Mall di jalan Dago yang beralih fungsi 
menjadi sebuah Hotel. Observasi dilakukan untuk mengetahui upaya penerapan konsep hotel pada 
bangunan eks mall. Konsep ruang pada sebuah mall direncanakan terbuka untuk menarik pembeli 
sedangkan pada hotel ruang-ruang diharuskan tertutup untuk kenyamanan pengguna. 

 
Apakah perbedaan konsep menuntut banyak perubahan? Oleh karenanya diperlukan sebuah disain 
yang kreatif agar penyesuaian konsep tidak terlalu merubah tatanan lama. Hal ini merupakan 
pertimbangan pula agar proses alih fungsi dapat berlangsung secara cepat sehingga fungsi baru (hotel) 
dapat segera digunakan demi memenuhi tuntutan kebutuhan kamar bagi para wisatawan yang 
berkunjung ke kota Bandung. 

 
 

2. Tinjauan Umum 
2.1TeoridanKonsepPerancangan 
Teori adalah cara tentang bagaimana seorang harus melakukan perancangan, yang diarahkan pada 
jaminan bahwa bangunan akan memberi tujuan tertentu. Sedangkan konsep adalah gagasan yang 
memadukan berbagai unsur dalam keseluruhan. Dalam arsitektur konsep mengungkapkan syarat- 
syarat suatu rencana kontektual,dan keyakinan (keputusan) yang dipadukan (sintesa).Konsep adalah 
pemikiran yang spesifik bertolak dari hasil pemahaman serta penggabungan beberapa unsur yang 
spesifik yang langsung berpengaruh pada desain (Snyder,1985). 

 
Proses perancangan bergerak melalui pernyataan gagasan, keterangan, aktifitas, diagram fungsi dan 
obyek dalam mencapai obyek. Proses merancang tercapai melalui tahap-tahap penyusunan program, 
menyusun perencanaan dan merancang. 

 

 
2.1.1TahapMenyusun Program 
Suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menyatakan masalah-masalah arsitektur dan kebutuhan- 
kebutuhan yang harus dipenuhi dalam mengusulkan pemecahan. 

 

 
2.1.2TahapPerencanaan 
Keterangan aktifitas diganti dengan keterangan diagram fungsi yang menggambarkan perbandingan 
ukuran ruang. 

 
2.1.3TahapPerancangan 
Semua keterangan rinci dibuat usulan atau rancangan dengan karakteristik atau ciri seperti dinyatakan 
dalam program yang menggambarkan wadah fasilitas yang diinginkan. 

 
2.2Definisi Hotel 
Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang 
menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya 
dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di 
hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu. 

 
2.3. Sirkulasi 
MenurutChing(1990), alur sirkulasi dapat diartikan sebagai “tali” yang mengikat ruang-ruang dalam 
suatu bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun luar, menjadi saling berhubungan. Oleh 
karena itu kita bergerak dalam waktu melalui suatu tahapan ruang. Ruang dapat dirasakan ketika  
obyek berada di dalamnya dan ketika obyek menetapkan tempat tujuan. 

Penyusunan Program Perencanaan Perancangan 

User Aktifitas Analisa Tapak Sintesa 
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3. Mall Planet Dago dan Hotel The 1O1 
3.1 DeskripsiObyek 
Nama Bangunan: Mall Planet Dago 
Pemilik: Puskopad 
Lokasi: Jln Ir. H Djuanda No.3, Bandung, Jawa Barat 
Luas Lahan: 1.974m2

 

 
Gambar 1.  Lokasi Mall Planet Dago  

(Sumber : google earth, Profil Kota Bandung) 
 

Pada tahun 2013 Mall Planet Dago beralih fungsi menjadi Hotel The 1O1, sebuah City Hotel. 
Peralihan ini diawali dengan perubahan pengelola. Perubahan fungsi merubah facade bangunan, tetapi 
tidak dibarengi dengan perluasan kapling tanah. 

 

 
Gambar 2. Perubahan Mall Planet Dago menjadi Hotel The 1O1,sumber 

 
3.2 Zoning dan Fungsi Ruang 
Mall Planet Dago memiliki beberapa sarana hiburan yang terletak di lantai masing, antara lain: retail, 
bowling, billiard, foodcourt dan retail. Mall Planet Dago merupakan bangunan 4 lantai. Lantai 
basement berfungsi sebagai tempat parkir sedangkan lantai 1 dan 2 berfungsi terutama sebagai retail 
dan dilengkapi dengan sarana permainan shooters pool. Lantai 3 difungsikan sebagai foodcourt yang 
menyediakan berbagai macam hidangan. Sedangkan lantai 4 atau lantai teratas adalah arena bowling. 
Plafond di lantai ini dibuat lebih tinggi dari lantai-lantai dibawahnya untuk kenyamanan pengguna. 

 
Setelah alih fungsi lantai1 digunakan untuk kegiatan publik, seperti lobby, front office, dapur utama, 
caffee, coffee shop dan kolam renang. Sedangkan lantai 2, 3 dan 4 digunakan penuh untuk kamar  
hotel beserta koridornya. Terdapat penambahan lantai mezanine yang digunakan untuk kamar-kamar 
suite beserta berandanya yang menghadap ke sisi utara dan selatan. Tinggi bangunan tidak mengalami 
perubahan karena lantai mezanine memanfaatkan ketinggian plafond di eks arena bowling. 
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4. Penyesuaian Konsep Perancangan Hotel Terhadap Bangunan Eks Mall 
Penyesuaian konsep perancangan Hotel terhadap bangunan eks Mall diutamakan pada penyesuaian 
denah dan sirkulasi ruang dalam, yang meliputi perubahan aktifitas yang berdampak terhadap 
perubahan zona dan fungsi ruang dalam pada setiap lantainya. 

 
4.1 Lantai Dasar 

Gambar Denah Zona Analisa 
• Denah Lantai Dasar 

 
 
 

Zona Denah Mall 
a. Retail 

   1. Zona Publik  
b. Lift 

 
   2. Zona Service  

Tangga Darurat 
 

Zona Denah Hotel 
a. Lobby 

   1. Zona Publik  
b. Caffee 
c. Kolam 

Renang 
a. Dapur utama 

   2. Zona Service  
b. Gudang 

makanan 
c. Lift Barang 
d. Kantin Staff 
e. Musholla 

 
  3. Zona Private   

Front Office 

• Terdapat perubahan dan 
penambahan zona dan sirkulasi. 

• Konsep denah lantai dasar pada 
awalnya open plan dan bersifat 
publik menjadi zona privat, 
publik dan servis. 

• Zona privat  meliputifront 
office, zona publik adalah  
lobby, caffee dan kolam renang. 
Zona service berupa dapur 
utama dan gudang makanan. 

 
• Sirkulasi dalam mallberbentuk 

linear, double louded yang 
mengarah langsung ke lift atau 
tangga dengan retail disamping 
kanan dan kiri. 

• Sedangkan sirkulasi pada hotel 
cenderung linear mengikuti 
fungsi ruang. 
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4.2 Lantai Satu 

Gambar Denah Zona Analisa 
• Denah Lantai Satu 

 

Denah Mall 

1. Zona Publik 
a. Retail 
b. Billiard 

 
   2. Zona Service   

Tangga Darurat 
 

Denah Hotel 
   1. Zona Publik  

a. Koridor 
 

   2. Zona Service  
a. Tangga Darurat 
b. Ruang House 

Keeping 
c. Lift Barang 
Kamar tipe standar 

  3. Zona Private  

• Denah lantai satu digunakan 
sebagai retail yang bersifat 
terbuka untuk publik. 

• Setelah alih fungsi lantai ini 
bersifat private yang 
diperuntukan sebagai kamar 
hotel. 

• Tipe kamar pada lantai ini 
adalah standar 

• Zona publik terdiri atas 
koridor dan lift. 

• Zona servis terdiri dari tangga 
darurat, ruang house keeping 
dan lift barang. 

• Terdapat penambahan void. 
• Sama dengan di lantai dasar 

sirkulasi yang digunakan 
berbentuk double louded. 

• Tidak ada perubahan tipe 
sirkulasi tetapi ukurannya 
diperkecil menjadi 1.7m. 
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4.3 Lantai Dua 

Gambar Denah Zona Analisa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denah Mall 
 

   1. Zona Publik  
a. Koridor 
b. Lift 
c. Wc Umum 

 
   2. Zona Service  

a. Tangga 
 

  3. Zona Private  
Darurat 

b. Lift Barang 
Kantor adiministrasi 

 
   1. Zona Publik  

 
 

   2. Zona Service  
Denah Hotel 
a. Koridor 
b. Lift 
a. Tangga 

Darurat 
 

  3. Zona Private  
b. Lift Barang 
c. R. House 

Keeping 
Kamar tipe Deluxe 
Stylish 

• Pada denah mall terbagi atas 
dua zona yaitu zona privat dan 
publik. 

• Zona privat  digunakan 
sebagai kantor administrasi. 

• Zona publik berupa koridor, 
lift dan wc untuk staff. 

• Setelah alih fungsi mayoritas 
lantai digunakan  sebagai 
kamar hotel. 

• Tipe kamar pada lantai ini 
adalah Deluxe Stylish, 

• Zona publik berupa  koridor 
dan lift pengunjung. 
Sedangkan zona servis terdiri 
dari tangga darurat dan lift 
barang. 

• Tidak ada perubahan tipe 
sirkulasi. 

• Digunakan double louded baik 
untuk fungsi mall maupun 
hotel. 
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4.4 Lantai Tiga 
Gambar Denah Zona Analisa 

• Denah Lantai Tiga Denah Mall 
a. Area bermain 

   1. Zona Publik   
Bowling 

a. Tangga Darurat 
b. Lift Barang. 

 
   2. Zona Service   

Tidak ada 
 

  3. Zona Private  
 

Denah Hotel 
 
 

   1. Zona Publik  
a. Koridor 
b. Lift pengunjung 

 

   2. Zona Service  
a. Tangga Darurat 
b. Lift Barang 
c. R.House 

Keeping 
 

  3. Zona Private  
a. Kamar Deluxe 

Experience 

• Denah lantai tiga pada mall 
terbagi atas dua zona yaitu zona 
publik dan zona service, 

• Zona publik digunakan untuk 
ruang bermain bowling 
sedangkan zona service berupa 
tangga darurat dan lift barang. 

• Setelah alih fungsi terdapat 
penambahan zona privat berupa 
kamar tipe Deluxe Experince. 

• Zona publik seperti di lantai 
sebelumnya berupakoridor dan 
lift pengunjung. 

• Sedangkan zona servis 
diperuntukan bagi  tangga 
darurat dan lift barang. 

 
 
• Tidak ada perubahan tipe 

sirkulasi. 
• Digunakan double louded baik 

untuk fungsi mall maupun hotel. 
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4.5 Lantai Empat 
 

Gambar Denah 
 

Zona 
 

Analisa 

• Denah Lantai Empat Denah Mall 
 
   1. Zona Publik  

a. R. Games 
b. Lift 

 
   2. Zona Service   
Tangga Darurat 

 
   3. Zona Private   
Kantor pengelola 

 
Denah Hotel 

 
   1. Zona Publik  

a. Koridor 
b. Lift 

Pengunjung 

   2. Zona Service  
a. Tangga 

Darurat 
b. Lift Barang 
c. R. House 

Keeping 

  3. Zona Private   
Kamar Suite 

• Terdapat 3 zona pada lantai ini: 
publik, private dan servis. 

• Zona publik berupa pusat games, 
zona private berupa kantor 
pengelola dan zona servis berupa 
tangga darurat dan lift barang. 

• Alif fungsi menjadikan lantai ini 
sebagai kamar suite. 

• Diperlukan penambahan struktur 
berupa kolom baja dan lantai 
guna menopang kamar-kamar. 

 
• Tidak ada perubahan tipe 

sirkulasi. 
• Digunakandouble louded baik 

untuk fungsi mall maupun hotel. 

 

4.6 Lantai Lima 
Gambar Denah Zona Analisa 

• Denah Lantai 5 Mezanine 
 

 

Denah Hotel 
 
   1. Zona Publik  

a. Koridor 
b. Lift 

Pengunjung 

   2. Zona Service  
d. Tangga 

Darurat 
e. Lift Barang 
f. R. House 

Keeping 
 
  3. Zona Private  
KamarSuite Mezanine 

• Lantai 5 mezanine merupakan 
tambahan lantai setelah alih 
fungsi. 

• Terdiri dari tiga zona yaitu 
zona publik berupa koridor dan 
lift sedangkan zona service 
berupa tangga darurat, lift 
barang dan ruang house 
keeping. 

• Tipe kamar pada lantai in 
adalah Suite Mezanine. 

 
• Digunakan double louded 

dengan lebar koridor 1.7meter. 
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Dari analisa zona dan fungsi ruang dalam, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsep 
perancangan Mall dan Hotel menyebabkan terjadinya perubahan yaitu: 
• Penambahan zona private berupa kamar di lantai 2,3 dan 4 
• Penambahanstruktur karena penambahan lantai mezanine di atas lantai 5. 
• Perubahan sirkulasi terjadi di lantai dasar karena adanya perubahan tatanan ruang dalam  

sedangkan pada lantai atas relatif sama. Digunakan sirkulasi double louded dengan lebar    koridor 
1.7 meter. 

 
 

5. Kesimpulan 
Setiap fungsi bangunan mempunyai konsep perancangan yang spesific oleh karenanya alih fungsi 
bangunan senantiasa dibarengi dengan renovasi sebagai upaya penyesuaian fungsi baru terhadap 
bentuk bangunan lama. 
Pada studi kasus alih fungsi Mall menjadi Hotel faktor pendorong diawali dengan pergantian 

pengelola. Alih fungsi juga mempertimbangkan faktor ekonomis sehingga waktu pengerjaan 
diharapkan cepat. Pertimbangan ekonomis menuntut jumlah kamar yang optimal sehingga diperlukan 
penambahan sturktur guna menambah satu lanati mezanin. Selain itu faktor lokasi juga menjadi 
pertimbangan karenanya renovasi tidak merubah bentuk bangunan tetapi lebih tertuju pada facade 
bangunan sehingga dengan disain yang kreatif sehingga sebuah Mall dapat menjelma menjadi sebuah 
Hotel yang menarik. 
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Abstrak 
 

Sejak adanya perluasan wilayah pada 1987 kota Bandung sudah menjadi kota skala metropolitan. 
Selain jumlah penduduk yang lebih dari 2,83 juta jiwa, jenis mata pencaharian penduduk serta fungsi 
kegiatan kotanya sudah semakin beragam dan kompleks. Demikian pula dengan fungsi utama dari 
kota Bandung yang tidak dapat lepas dari kegiatan-kegiatan : pemerintahan, pendidikan, 
kebudayaan, rekreasi dan industry kreatif, kota Bandung dalam perkembangannya menjadi salah satu 
kota yang memiliki ciri khas sebagai ‘kota kreatif’. Dalam masa pemerintahan walikota Ridwan 
Kamil (2013 s/d 2018), perkembangan kota Bandung lebih diarahkan pada pembentukan lingkungan 
fisik dan masyarakat yang semakin aman, nyaman dan estetis. Gerakan ‘keindahan kota’ atau ‘the 
beautiful city movement’ sudah merupakan bagian dari program Pemkot guna menciptakan 
lingkungan kawasan kota yang semakin nyaman dan estetis. Berkaitan dengan pembentukan 
lingkungan kreatif di kota Bandung, pemahaman dan kesadaran dari berbagai kalangan  terkait 
dengan ‘the beautiful city movement’ perlu ditingkatkan. Tujuan utama dari gerakan keindahan kota 
dalah terciptanya kondisi lingkungan kota yang aman, nyaman, tertib, teratur dan berkualitas. Dalam 
penelitian ini dibahas tiga sub topic terkait dengan judul penelitian, yaitu: (a) bahasan gerakan 
’keindahan kota’ (the beautiful city movement) di kota Bandung, (b) bahasan pembentukan 
lingkungan kreatif di kota Bandung, dan (c) bahasan studi kasus terkait pembentukan lingkungan 
kreatif di kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif topikal dan metode analisis studi kasus. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini 
adalah empat segmen jalan atau kawasan di sekitar pusat kota Bandung, yaitu : (a) kawasan Simpang 
Lima kota Bandung, (b) kawasan Jalan Asia-Afrika kota Bandung, (c) kawasan jalan Tamblong kota 
Bandung, dan (d) kawasan Jalan Banceuy kota Bandung. Temuan-temuan dalam penelitian ini 
adalah: (a) kota Bandung sudah direncanakan melalui rencana kota yang dibuat Thomas Karsten 
(1915) dengan memperhatikan aspek keindahan kota, (b) gerakan ‘keindahan kota’ atau  ‘the 
beautiful city movement’ sudah semestinya didorong bagi terciptanya kawasan kota Bandung aman, 
nyaman dan indah, (c) sejak 2013 yang lalu pihak Pemkot Bandung sudah mulai menata dan 
membenahi kawasan-kawasan di pusat kota dengan memberi perhatian pada elemen-elemen ‘rancang 
kota’ yang dinilai potensial. 

 
Kata-kata kunci : gerakan keindahan kota, lingkungan kreatif, kota Bandung 

 
 

1. Pendahuluan 
Berdasarkan Perda Kota Bandung No. 10 tahun 1989 maka kota Bandung dapat dikatakan sebagai 
kota skala metropolitan, dengan luas wilayah 16,7 ribu hektar (setelah adanya perluasan pada tahun 
1987). Secara topografi, kondisi lahan kota Bandung menempati dataran tinggi pegunungan dengan 
ketinggian terendah (di bagian selatan) adalah 675 meter dpl dan ketinggian maksimal (di bagian 
utara) adalah 1050 meter dpl. Sedangkan jumlah penduduk kawasan kota Bandung mencapai 2,34 juta 
jiwa (2007) dengan tingkat atau laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,43% (dalam kurun waktu  
antara 2002 s/d 2007). Berdasar pada kondisi tersebut diatas diperkirakan pada tahun 2015, jumlah 
penduduk Kota Bandung mencapai hampir 2,83 juta jiwa (RPJD, 2009). 

 
Melihat pada perkembangan pola tata ruang dan fungsi-fungsi kegiatan yang diemban oleh kota 

metropolitan  Bandung, adalah  :   pusat pemerintahan  (government),  perkantoran,  jasa perdagangan, 
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kegiatan industri, jasa-jasa pelayanan, pendidikan (edukasi), pariwisata, kegiatan penelitian dan 
pengembangan, kesehatan dan perumahan (lihat : RUTRK, 2009). Di dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Bandung (2009) ditetapkan dalam jangka panjang dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: (a) 
kawasan pusat primer kota, (b) kawasan pusat sekunder kota dan (c) kawasan lingkungan kota. 
Kawasan Pusat Primer Kota adalah : (a) Kawasan sekitar Alun-Alun kota Bandung dan (b) Kawasan 
Pusat Primer Gedebage, yang pada saat sekarang ini sedang dikembangkan untuk mengimbangi 
kawasan pusat primer kota di sekitar Alun-alun Bandung. 

 
Jika melihat pada awal mula sejarah kota Bandung, maka kawasan kota lama yang berada di sekitar 
kawasan Alun-alun Bandung, memiliki nilai sejarah (historical values) yang tinggi. Selain itu pada 
kawasan kota (lama) Bandung, laju pertumbuhan pembangunan serta pengisian fungsi-fungsi kegiatan 
kotanya jauh lebih tinggi dan lebih pesat dibandingkan kawasan lain. Seiring dengan itu pada kawasan 
kota lama Bandung, banyak bermukim anggota masyarakat kota Bandung baik yang mendiami 
kawasan perumahan dengan tingkat sosial-ekonomi menengah dan atas maupun anggota masyarakat 
kota dari tingkat sosial-ekonomi bawah yang sebagian mendiami ‘kampung kota’. 

 
Dalam rencana kota Bandung yang dibuat oleh Ir. Thomas Karsten (Planolog dari Belanda) pada  
tahun 1915, terlihat jelas adanya pemisahan antara kawasan perumahan bagi kaum pribumi (dengan 
tingkat sisal-ekonomi menengah ke bawah – yang direncanakan di sebelah selatan kota (dengan batas 
jalur KA mulai Andir hingga Kiaracondong). Seperti misalnya: jalan Galunggung, Jalan Gatot 
Subroto, Jaan Malabar, Jalan Palasari, Jalan Burangrang, dsb. Sedang bagi kaum elite yang sebagian 
besar warga Indo-belanda direncanakan untuk menghuni kawasan bagian utara kota Bandung. Seperti 
misalnya: Jalan Supratman, jalan Diponegoro, Citarum, Cisangkuy, Trunojoyo, Dipati Ukur, Dago, 
Tamansari, Cihampelas, Cipaganti, dsb. 

 
Gerakan Keindahan kota yang berawal di negara Amerika Serikat pada abad 18 ini terus berkembang 
hingga abad 20 setelah upaya perencanaan dan pengembangan kawasan Ibu-kota Amerika Serikat di 
District of Colombia kota Washington DC. Kota-kota lain di Amerika  Serikat  yang  mengikuti 
gerakan keindahan kota antara lain adalah: Chicago, Baltimore, Cleveland, Columbus, Des Moines, 
Denver, Madison (dengan sumbu dari bangunan gedung DPR melalui Negara jalan dan University of 
Wisconsin kampus), Montreal, New York City (terutama Manhattan Municipal Building),  
Philadelphia (distrik museum Benjamin Franklin Parkway), Pittsburgh pada distrik Schenley Farms di 
lingkungan taman, museum, dan Universitas Oakland. 

 
Pengaruh gerakan keindahan kota sampai pula di kota-kota lain seperti : San Antonio, Texas (kawasan 
San Antonio River), San Francisco (diimplementasikan pada Civic Center), dan Kampus Washington 
State Capitol di Olympia dan University of Washington - Seattle . Di Wilmington –  Delaware 
pengaruh gerakan ini mengilhami penciptaan Rodney Square dan bangunan sekitarnya. Di kota New 
Haven, arsitek John Russell Pope mengembangkan rencana untuk Yale University yang 
menghilangkan kawasan perumahan di bawah standar dan memindahkan kaum miskin kota ke 
pinggiran. Di kota-kota Kansas City, Missouri dan Dallas juga dilakukan pembangunan parkways dan 
taman di bawah pengaruh gerakan keindahan kota, serta di kota Coral Gables, Florida. (lihat: http: 
//www. wikipedia/beautiful-city-movement/html). 

 
Gerakan keindahan kota ini juga sudah sampai ke kota Bandung, dimana pada tahun 1915 telah 
terdapat master-plan kawasan kota Bandung yang direncanakan oleh Ir. Thomas Karsten yang 
merupakan p[lanolog dari negeri Belanda. Dalam perencanaan kota versi Thomas Karsten tersebut, 
baru sebagian saja dari kawasan kota Bandung yang sempat direncanakan dan dirancang oleh Beliau. 
Secara garis besar struktur tata ruang kota Bandung ketika itu dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: 
(a) kawasan pusat kota dari kota Bandung, yaitu kawasan yang berada di sekitar Alun-alun  Bandung, 
(b) kawasan perumahan – permukiman dari masyarakat pribumi yang dalam rencananya berada di 
bagian  selatan  jalur  /  rel  KA  (antara  Andir  dan   Kiaracondong),  dan   (c)  kawasan     perumahan 
/permukiman kaum elite (yang sebagian besar masyarakat Indo-Belanda yang dalam rencananya 
bermukim di di bagian utara jalur KA. . 
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Demikian pula dengan gerakan keindahan kota atau ‘the beautiful city movement’ juga pengaruhnya 
berkembang di kota Bandung. Sejak direncanakan oleh Ir. Thomas Karsten (planolog Belanda), kota 
bandung sejak 1915 sudah mempunyai master-plan kota yang dibuat untuk menata dan mengatur 
kawasan kota. Berdasarkan RUTRW kota Bandung tahun 2009 yang lalu, kawasan kota Bandung 
sudah mulai ditata dan direncanakan kawasan-kawasan kota yang lebih detail dengan memasukan pula 
elemen atau unsur ‘keindahan kota’ yang merupakan bagian dari profesi ‘rancang kota’. Sejak tahun 
2013 yang lalu hingga saat kini, upaya peningkatan dan pembenahan kawasan-kawasan tertentu kota 
di kota Bandung sudah mulai dirasakan oleh warga masyarakatnya. 

 
Upaya-upaya pihak Pemerintah Kota terkait pembentukan lingkungan kawasan kota yang indah, telah 
dimulai sejak pemerintahan walikota Otje Djundjunan (1971-1975), kemudian Husen Wangsaatmadja 
(1978 - 1983), dilanjutkan walikota Ateng Wahyudi (1983-1993), Dada Rosada (2003 – 2008) dan 
sekarang walikota M. Ridwan Kamil (2013-2018). Pada pemerintahan walikota tersebut diatas, 
penanganan masalah perkotaan serta meningkatan keindahan kota mendapat prioritas yang cukup 
besar. Gerakan keindahan kota atau the beautiful city movement’ sudah mulai diawali oleh walikota 
Bandung M.Ridwan Kamil – yang memiliki latar-belakang pendidikan Teknik Arsitektur dan 
Perancangan Kota sehingga upaya meningkatkan kenyamana, kebersihan dan kein-dahan kota 
khususnya di kota Bandung sudah mulai terasa oleh sebagian besar warga kotanya.. 

 
1.1  Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membahas tiga sub-topik penting yang berkaitan dengan 
judul utama penelitian. Ke tiga sub topik dari tujuan penelitian ini adalah : (a) bahasan gerakan 
’keindahan kota’ (the beautiful city movement) di kota Bandung, (b) bahasan pembentukan lingkungan 
kreatif (the creative environment) di kota Bandung, dan (c) bahasan studi kasus terkait pembentukan 
lingkungan kreatif di kota Bandung. Adapun studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
empat segmen jalan atau kawasan di sekitar pusat kota Bandung, 

 
 

2. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif topikal (the descriptive 
analysis method by topical) dan metode analisis studi kasus (the analysis method of case study). Untuk 
mendukung tahap pembahasan dalam penelitian ini dilakukan kegiatan persiapan berupa survey / 
observasi lapangan berupa pengambilan photo-photo pada kawasan studi kasus yang diangkat dalam 
penelitian ini yaitu empat segmen jalan atau kawasan di sekitar pusat kota Bandung. Adapun ke empat 
segmen Jalan atau kawasan di sekitar pusat kota Bandung tersebut adalah : (a) segmen  sekitar 
Simpang Lima kota Bandung, (b) segmen Jalan Asia-Afrika kota Bandung, (c) segmen jalan 
Tamblong kota Bandung, dan (d) Segmen Jalan Banceuy kota Bandung. 

 
Kajian Teoritik (The Theoretical Reviews) 
a) Gerakan ‘Keindahan Kota’ (The Beautiful City Movement) Di Kota Bandung 
Gerakan ‘keindahan kota’ atau ‘the beautiful city movement’ pada dasarnya merupakan gerakan 
masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kenyamanan, kebersihan dan keindahan suatu kota. 
Gerakan ini didasarkan atas pemahaman bahwa kawasan kota perlu untuk ditingkatkan perawatan dan 
pemeliharaannya mengingat suatu kota perlu kondisi : nyaman, bersih dan indah.  Selain  profesi 
arsitek juga terdapat profesi-profesi lain yang dapat turut serta menggerakan ‘the beautiful city 
mevement’ dimaksud. Profesi-profesi tersebut diantaranya : ahli perencana kota (urban planner), ahli 
peracang kota (urban designer), ahli sosiologi masyarakat perkotaan (urban sociology), ahli ekonomi 
kota hingga ahli komunikasi masyarakat. 

 
Dari sejarahnya gerakan keindahan kota ini dimulai di negara Amerika Serikat (USA) pada akhir abad 
18 sebagai reaksi terhadap kesumpekan (crowded) rumah-rumah petak di kota-kota besar, tingginya 
laju urbanisasi ke kawasan perkotaan, hingga munculnya kesadaran perlunya kota-kota indag di USA. 
Pada abad 20 gerakan keindahan kota ini terus berkembang di berbagai penjuru kota dan pengarunya 
cukup besar terkait dengan kegiatan perencanaan dan perancangan kawasan kota. Beberapa pengaruh 
penting didalamnya  seperti: perencanaan ruang terbuka publik  pada rencana tata kota,    perencanaan 
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elemen estetika pada rencana tata kota, pentingnya bangunan ‘monument’ untuk kota-kota tertentu, 
hingga penerapan prinsip ‘the garden city’ untuk mencapai kondisi kawasan kota yang nyaman, bersih 
dan indah. 
Tema ‘kota Indah’ atau ‘the beautiful city’ merupakan tema dengan elabosasi skala besar terjadi pada 
event Exposition Columbian pada tahun 1893 di Chicago. Palan event pameran skala dunia tersebut, 
arsitek Daniel Burnham menyewa arsitek dari Amerika Serikat bagian timur, serta pematung  
Augustus Saint-Gaudens untuk membangun monumen skala besar gaya Beaux-Arts yang samar-samar 
klasik dengan tinggi cornice seragam. Eksposisi ditampilkan sebuah kota model skala besar, yang 
dikenal sebagai ‘kota putih’ atau ‘the white city’. Dengan menggunakan sistem transportasi modern 
dan tidak ada kawasan kemiskinan terlihat. Kegiatan eksposisi ini dihargai dengan menghasilkan 
adopsi skala besar gerakan monumentalisme dalam Arsitektur Amerika selama lima belas tahun ke 
depan. Monumen Richmond, di Virginia.. 

 
World Columbian Exposition pada meningkat di St Louis tahun 1904. Pada even ini dipilih Franco- 
Amerika arsitek Emmanuel Louis Masqueray menjadi Kepala Desain adil. Dalam posisi ini, yang 
diselenggarakan Masqueray selama tiga tahun. Dia merancang bangunan yang bijaksana dengan gaya 
arsitektur Beaux Arts dengan memperlihatkan ciri-ciri : kesan istana / castile di kawasan pertanian; 
serta adanya unsure-unsur cascades dan tiang-tiang pada bangunan. Hasil rancangan bangunan 
dimaksud secara luas ditiru dalam proyek-proyek sipil di seluruh Amerika Serikat. Masqueray 
mengundurkan diri segera setelah kegiatan pameran dibuka pada tahun 1904, yang telah diundang  
oleh Uskup Agung John Ireland St. Paul ke Minnesota untuk merancang sebuah katedral baru dalam 
kota dengan gaya Beaux Arts. Tokoh arsitek yang juga terlibat dalam gerakan keindahan kota pada 
tahap awal adalah: Cass Gilbert yang merancang Museum Seni Saint Louis.Gerakan keindahan kota 
ini terus menyebar seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kota-kota besar di Amerika Serikat, 
Eropa hingga India dan Australia. 

 
b) Lingkungan Kreatif (The Creative Environment) dan Perkembangannya 
Lingkungan kreatif atau ‘the creative environment’ dapat bdiartikan sebagai suatu kondisi lingkungan 
(baik fisik maupun sosial-budaya serta social ekonomi) yang didalamnya berlangsung kegiatan- 
kegiatan kreatif yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya. Karena itu lingkungan kreatif atau 
disebut juga ruang-ruang kreatif tidak dapat lepas dari perkembangan suatu kota menuju kota kreatif 
atau the Creative City. Dalam lingkungan kreatif tersebut, didalamnya perlu / mesti didukung oleh 
adanya : (a) kegiatan budaya kreatif yang berkembang, (b) kegiatan sosio-ekonomi yang meningkat 
bagi warga masyarakatnya, dan (c) terbentuknya lingkungan visual yang kreatif dengan 
memperhatikan aspek keindahan (estetika). 

 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI pada tahun 2007 yang lalu mengusulkan kota 
Bandung menjadi salah satu kota yang masuk ke dalam jejaring kota kreatif dunia yang dikelola oleh 
UNESCO. Hal ini dapat terjadi setelah diadakan pengamatan dan penelitian terkait dengan aktifikas 
atau kegiatan warga masyarakatnya ditinjau dari munculnya industri kreatif di kota Bandung dan daya 
tarik kreatifitas social-budaya dari warga masyarakatnya. Selain adanya daya dukung kegiatan  
industry kreatif di kota Bandung, juga masyarakat warga kota Bandung juga memiliki keragaman 
atraksi berbasis sosial-budaya dan kesenian yang cukup menarik. 

 
Dengan terpilihnya Kota Bandung sebagai salah satu pilot project dari Kota Kreatif di kawasan Asia 
juga kota Bandung dijadikan wakil dalam pertemuan internasional kota-kota berbasis ekonomi kreatif 
di Yokohama, Juli 2007 yang lalu. Selain merupakan wadah (tempat) bagi penduduk didalamnya  
untuk melakukan kegiatan (aktivitas), dalam kawasan kota aktivitas dimaksud akan menciptakan 
interaksi antar individu yang heterogen. Interaksi yang terjadi di dalam kawasan kota ini dapat 
menciptakan ide-ide baru kreatif yang tentunya dapat memicu tingkat kreativitas dari waga  
masyarakat kota. Kota Bandung dinilai merupakan salah satu kota yang diakui sebagai kota kreatif di 
Indonesia, karena daya dukung kreasi budaya maupun keseniannya. 

 
Munculnya kota kreatif sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi kreatif di suatu kawasan  
kota. Secara umum pengertian ekonomi kreatif adalah sebuah konsep terkait dengan kegiatan ekonomi 
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masyarakat yang terus berkembang yang berdasarkan pada aset kreatif potensial yang mengasilkan 
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Ciri-ciri dari Kota Kreatif adalah : (a) Ekonomi kreatif 
dapat mendorong terjadinya peningkatan pendapatan, (b) Ekonomi kreatif dapat mencakup aspek- 
aspek ekonomi, budaya, sosial serta ilmu-pengetahuan & teknologi, Hak Kekayaan Intelektual dan 
pariwisata, (c) didalamnya terkumpul aktivitasekonomi berbasis ilmu-pengetahuan,  teknologi  dan 
seni dengan pengembangan / keterkaitan lintas sektoral, (d) adanya pilihan strategi pengembangan 
kawasan yang lintas lembaga dan kebijakan multi-disiplin yang inovatif, dan (e) di pusat kegiatan 
ekonomi kreatif terdapat kegiatan industri kreatif (UNCTAD, 2010). 

 
Salah satu bagan penting dalam upaya pembentukan ‘lingkungan kreatif’ di kota dalah dengan 
mengamati dan memperhatikan kondisi lingkungan visual dari kawasan-kawasan kota yang secara 
sengaja dilakukan intervesi sehingga meningkat nilai visual-estetikanya. Kevin Lynch (1976) 
mengungkapkan bahwa untuk mengangkat atau meningkatkan citra kota, maka dalam proses 
pembentukanya perlu memperhatikan elemen-elemen pembentuk citra kota. Demikian pula Hamid 
Shirvani (1981) mengungkapkan bahwa dalam membentuk lingkungan kota yang ‘menarik’ didalam 
perancangan kawasannya perlu diperhatikan ada yang dikenal dengan elemen-elemen ‘rancang kota’ 
(the  elements of  urban desgn). 

 
 

3. Data-data Lapangan 
Berikut di bawah ini photo-photo Kawasan Pusat Kota Bandung dengan bangunan-bangunan Lama 
sebagai unsur Keindahan Kota. 

 

(1) (2) (3) 
Gambar (1) Bangunan Katedral Kota Bandung di jalan Merdeka; (2) Bangunan Gedung Merdeka di 

jalan Asia Afrika, dan (3) Bangunan Hotel Homann di jalan Asia Afrika (sumber: www.google.co.id) 
 

(4) (5) (6) 
Gambar (4) Bangunan Gedung Sate di jalan Diponegoro;(5) Bangunan Bank Indonesia (Baru) di Jalan 

Braga (sumber: Survey Lapangan, 2014) , dan (6) Bangunan Museum Geologi di jalan Diponegoro 
(sumber: www.google.co.id) 
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4. Analisis / Pembahasan 
(a) Kota Bandung dan Gerakan Keindahan Kota 
Gerakan keindahan kota atau ‘the beautiful city movement’ yang berawal pada akhir abad 18 di USA, 
kemudian berkembang sebagai gerakan masyarakat yang peduli pada tercapainya kondisi kawasan  
kota yang nyaman, bersih dan indah. Pengaruh gerakan ini juga dapat dirasakan pada kegiatan 
perencanaan kota di negara-negara bagian di Amerika Serikat yang memberi beberapa aspek prioritas 
guna tercapainya kondisi kota yang indah. Prioritas dimaksud adalah: (a) peranan ruang hijau untuk 
kepentingan umum (public), (b) alternatif bentuk typologi bangunan hunian yang sesuai dengan 
skenario kepadatan hunian, (c) penerapan konsep ‘the garden city’ untuk kota-kota tertentu, (d) upaya 
memecahkan masalah crowded pada kawasan tertentu kota, (e) penggunaan gaya arsitektur tertentu 
sebagai ciri khas kawasan, serta (f) pembangunan ‘monument’ di bagian tertentu kota. 

 
Dalam sejarah gerakan keindahan kota ini perencana kota Washington DC, yaitu arsitek – arsitek : 
Burnham, Saint-Gaudens, Charles McKim dari McKim, Mead, dan White, dan Frederick Law 
Olmsted, Jr., diberi kesempatan untuk belajar dengan cara banyak mengunjungi kota-kota besar di 
daratan Eropa. Mereka berharap untuk membuat kota Washington sebagai sebuah kota monumental 
dengan tata hijau atau landscape seperti ibukota-ibukota negara Eropa. Para arsitek perencaka kota 
Washington DC. percaya bahwa kecantikan atau keindahan kota di negara yang terorganisir rapih 
dapat memberi legitimasi kepada pemerintah Negara dari gangguan sosial maupun kriminalitas kota di 
Amerika Serikat. Inti dari rencana kota Washington DC ini adalah kawasan atau distrik yang di 
kelilingi oleh gedung-gedung pemerintahan yang monumental. 

 
Gerakan keindahan kota pada abad 20 terus berkembang ke kota-kota besar lainnya di  Amerika 
Serikat, terutama setelah pembangunan kawasan ibu-kota Washington DC. Kota-kota lain di Amerika 
Serikat yang mengadopsi prinsip-prinsip gerakan keindahan kota antara lain adalah: Chicago, 
Baltimore, Cleveland, Columbus, Des Moines, Denver, Madison (dengan sumbu dari  bangunan 
gedung DPR melalui Negara jalan dan University of Wisconsin kampus), Montreal, New York City 
(terutama Manhattan Municipal Building), Philadelphia (distrik museum Benjamin Franklin Parkway), 
Pittsburgh pada distrik Schenley Farms di lingkungan taman, museum, dan universitas - Oakland. 

 
Gerakan keindahan kota sampai pula di kota-kota lain seperti : San Antonio, Texas (kawasan San 
Antonio River), San Francisco (diimplementasikan pada Civic Center), dan Kampus Washington State 
Capitol di Olympia dan University of Washington - Seattle . Di Wilmington – Delaware pengaruh 
gerakan ini mengilhami penciptaan Rodney Square dan bangunan sekitarnya. Di kota New Haven, 
arsitek John Russell Pope mengembangkan rencana untuk Yale University yang menghilangkan 
kawasan perumahan di bawah standar dan memindahkan kaum miskin kota ke pinggiran. Di kota-kota 
Kansas City, Missouri dan Dallas juga dilakukan pembangunan parkways dan taman di bawah 
pengaruh gerakan keindahan kota, serta di kota Coral Gables, Florida (lihat : http:// www.   Wikipedia 
/beautiful-city-movement/html). 

 
Gerakan keindahan kota ini juga sampai ke kota Bandung, dimana pada tahun 1915 telah terdapat 
master-plan kawasan kota Bandung yang direncanakan oleh Ir. Thomas Karsten yang merupakan 
p[lanolog dari negeri Belanda. Dalam perencanaan kota versi Thomas Karsten tersebut, baru sebagian 
saja dari kawasan kota Bandung yang sempat direncanakan dan dirancang oleh Beliau. Secara garis 
besar struktur tata ruang kota Bandung ketika itu dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: (a) kawasan 
pusat kota dari kota Bandung, yaitu kawasan yang berada di sekitar Alun-alun Bandung, (b) kawasan 
perumahan – permukiman dari masyarakat pribumi yang berada di bagian selatan  jalur / rel KA  
(Andir s/d Kiaracondong), dan (c) kawasan perumahan – permukiman kaum elite yang sebagian besar 
berupa masyarakat Indo-Belanda yang bermukim di bagian utara jalur KA. 

 
Sejarah penting dari kota Bandung adalah pada tahun 1987, dimana dalam PP Nomor 16 – tahun 1987 
terjadi perluasan wilayah kota Bandung sehingga memiliki luas wilayah sebesar 16,73 ribu hektar. 
Perluasan wilayah kota Bandung menjadi terwujud dengan penambahan wilayah di bagian timur dari 
wilayah kota Bandung (lama), yaitu dengan menggabungkan dua wilayah kota, yaitu: (a) wilayah 
Ujung Berung dan (b) wilayah Gedebage. Akibat dari adanya perluasan wilayah kota ini jarak   antara 
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sisi barat hingga sisi timur diperkirakan mencapai 25 s/d 30 kilometer. Keberadaan kawasan pusat 
kota lama yaitu kawasan sekitar Alun-alun Bandung tidak dapat dipungkiri karena memiliki  
perjalanan sejarah kota yang panjang. Pada kawasan pusat kota (lama) tersebut banyak terdapat 
bangunan lama bernilai sejarah yang memiliki daya tarik arsitektur kota. 

 
Upaya penataan dan pembenahan aspek keindahan kota di kota Bandung terlihat secara lebih nyata, 
manakala pada bulan April 2015 lalu di kota Bandung diselenggarakan event besar yaitu  
memperingati 60 tahun KAA. Inisitif Pemerintak Kota melalui walikota Ridwan Kamil, terlihat nyata 
dengan upaya menata dan mempercantik beberapa kawasan di sekitar pusat kota Bandung. Seperti 
misalnya: (a) kawasan sekitar Simpang Lima, (b) kawasan jalan Asia-Afrika (mulai dari Hotel Preaner 
hingga Alun-alun Kota Bandung), (c) kawasan sekitar Jalan Braga dan Cikapundung, (d) kawasan 
jalan Tamblong dan (d) kawasan sekitar Alun-alun kota Bandung. Penanganan detail elemen 
keindahan kota skala lingkungan dapat dirasakan langsung oleh warga kotanya. 

 
Sejak tahun 2013 lalu pihak pemerintah kota tengah berupaya untuk meningkatkan aktifitas dan fungsi-
fungsi kota yang potensial di kawasan pusat kota (lama) Bandung. Hal ini dapat dilihat dari rencana 
pihak Pemkot Bandung dalam merevitalisasi kawasan-kawasan tertentu kota. Potensi bangunan-
bangunan lama bernilai historis (terutama bangunan-bangunan peninggalan Hindia Belanda) 
mempunyai potensi sebagai daya tarik wisata ‘arsitektur kota’ dengan memberi perhatian pada 
penerapan elemen-elemen rancang kota yang dinilai potensial. Sebagai contoh misalnya: kawasan 
sekitar Alun-alun kota Bandung, kawasan jalan Banceuy, kawasan jalan Braga, kawasan jalan Oto 
Iskandardinata, kawasan jalan Kepatihan, kawasan Jalan Tamblong, kawasan jalan Merdeka, dsb.- 
memiliki potensi yang tinggi untuk kegiatan pariwisata kota. 

 
(b) Contoh-contoh Lingkungan Kreatif (The Creative Environment) Di Kota Bandung 
(1) Kawasan Jalan Simpang Lima – Bandung 
Kawasan Jalan Simpang Lima kota Bandung ini pada zaman dulu sering disebut kawasan ‘prapatan 
lima’ dan kawasan ini sudah termasuk kawasan pusat kota. Jarak kawasan ini adalah sekitar satu 
kilometer arah timur titik 0 kilometer kota Bandung yang terletak di Jalan Asia Afrika depan Kantor 
Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat. Secara arsitektural kawasan jalan Simpang Lima ini sangatlah 
potensial karena di sisi kiri dan kanannya banyak terdapat bangunan-bangunan lama peninggalan 
Hindia Belanda. Yang menarik secara visual arsitektur pada kawasan ini adalah terdapatnya 
‘bangunan-bangunan sudut’ yang dirancang secara detail oleh arsiteknya. Sebagai cantoh misalnya: (a) 
bangunan sudut jalan Achmad Yani dan jalan Gatot Subroto, (b) bangunan sudut jalan Achmad Yani 
dan jalan Sunda, serta (c) bangunan sudut Jalan Karapitan dan jalan Asia Afrika. 

 
Kawasan jalan Simpang Lima ini juga merupakan tempat yang strategis di kota Bandung, karena 
melalui simpang jalan inilah salah satu lalu-lintas utama kota dari bagian selatan kota menuju ke arah 
utara kota. Demikian pula melalui simpang jalan ini salah satu arus lalu lintas utama dari bagian timur 
kota menuju bagian barat kota. Ruang jalan utama mulai dari kawasan Kosambi kea rah barat menuju 
jalan Asia-Afrika adalah ruas jalan utama peinggalan Gubernur Jenderal Deandles yang telah 
membangun jalan raya dari Anyer ke Panarukan. Pada tahun 2014 yang lalu pihak Pemerintah Kota 
Bandung, telah membuat monument perungatan “Konferensi Asia Afrika’ di tengah simpang lima ini. 
Monumen ini mencantumkan nama negara-negara peserta KAA 1955 yang lalu. Dengan monument  
ini diharapkan muncul memori kota bahwa kota Bandung adalah ibu-kota Asia-Afrika. 

 
(2) Kawasan Jalan Asia-Afrika – Bandung 
Pada kawasan jalan Asia-Afrika ini ada segmen jalan yang sangat menarik jika dilihat dari potensi 
nilai arsitektur kotanya. Segmen jalan ini mulai dari perempatan jalan Tamblong hingga perempatan 
jalan Banceuy. Potensi arsitektur kota di segmen jalan ini sangatlah potensial serta kawasan ini 
memiliki nilai historis bagi citra kota Bandung. Sebagai contoh misalnya bangunan-bangunan : (a) 
hotel Preanger, (b) hotel Homann, (c) kantor koran ‘Pikiran Rakyat’, (d) museum Konferensi Asia- 
Afrika, (e) gedung Merdeka, (f) kantor Bank Mandiri, hingga (g) kantor Asuransi Jiwasraya. Gaya 
arsitektur pada segmen jalan ini cukup beragam mulai dari: Indich-Europe, Art-Neuvo, Art-Deco 
hingga Neo-Classic. 
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Kawasan jalan Asia-Afrika ini menjadi focus utama dari kawasan sekitar Gedung Merdeka yang pada 
tahun 1955 lalu telah diselenggarakan Konferensi Asia Afrika. Penanganan aspek keindahan kota ini 
jelas mendapat prioritas dari Walikota Ridwan Kamil, terutama dalam penataan dan pembenahan 
elemen-elemen ‘urban design’ secara lebih detail. Sebagai contoh misalnya: (a) penambahan elemen 
‘signate’ dan ‘landmark’ untuk memberi kejelasan tentang ‘tempat’ (Places), (b) penambahan elemen 
‘planting’ sebagai bagian dari lansekap kota, (c) penambahan elemen ‘exterior furniture’ untuk 
meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan ruang public, dan (d) penataan / pembenahan elemen 
‘lighting’ sehingga kawasan ini dapat optimum digunakan pada malam hari. 

 
(3) Kawasan Jalan Tamblong – Bandung 
Kawasan jalan Tamblong ini sebenarnya kurang begitu terlihat secara lebih nyata terutama berkaitan 
dengan peningkatan potensi ‘rancang-kota’nya. Namum jika melihat letak kawasan jalan ini, secara 
arus lalu lintas kota, mempunyai letak yang trategis, karena salah satu arus lalu-lintas utama kota 
melalui segmen jalan ini. Perhatikan arus lalu lintas mulai dari Jalan Sumatera ke selatan menuju Jalan 
Tamblong terus menuju jalan Lengkong Besar. Arus lalu lintas ini menghubungkan bagian utara kota 
(Jalan Dago, Diponegoro, Surapati, Sunda, Aceh, dsb) menuju bagian selatan kota (Jalan Lengkong 
Besar, Ciatuel, Inggit Garnasih, Karapitan, dsb.). 

 
Pada kawasan jalan Tamblong ini, bagian kawasan kota yang perlu ditata dan dibenahi adalah mulai 
dari simpang jalan Lembong hingga simpang jalan Lengkong Kecil. Alasan utamanya pada segmen 
jalan diatas merupakan atau termasuk kawasan CBD (Pusat Kegiatan Bisnis) kota Bandung. Sejak 
2014 yang lalu, pihak Pemerintah Kota sudah melakukan penataan dan pembenahan berkaitan dengan: 
(a) elemen trotoar / jalur pejalan kaki, (b) penempatan ‘tata-hijau’ sebagai elemen keindahan 
lingkungan, dan (c) penambahan ‘lampu hias’ kota sebagai bagian dari furniture eksteror dari kawasan 
kota pada segmen jalan Tamblong tersebut. 

 
(4) Kawasan Jalan Banceuy – Bandung 
Pada dasarnya kawasan Jalan Banceuy ini merupakan bagian dari kawasan yang lebih besar yaitu 
Kawasan Sekitar Alun-Alun kota Bandung. Pada kawasan jalan ini terdapat koridor jalan Banceuy 
yang difungsikan sebagai kawasan perdagangan dan jasa pelayanan bagi warga kota. Toko-toko : alat- 
alat perlengkapan rumah tangga, alat dan barang elektronik, alat-alat perkantoran, hingga spare part 
motor dan mobil serta bengkel-bengkel motor-mobil – terlihat marak di koridor jalan ini. Secara 
arsitektural kawasan jalan Banceuy ini tidak terlalu banyak dilihat dari ragam gaya arsitektur pada 
bangunan yang ada. Yang menjadi menarik pada kawasan ini, 1940 s/d 1980 terdapat bangunan 
penjaran Banceuy yang terkenal sebagai tempat dipenjaranya Bung Karno. 

 
 

5. Kesimpulan 
Melihat sejarahnya kota Bandung sudah memiliki rencana kota yang mempertimbangkan  pula  
gerakan keindahan kota dan dibuat oleh Ir. Thomas Karsten (planolog dari Belanda) pada tahun 1915. 
Dalam rencana kota dimaksud terlihat jelas adanya pemisahan antara kawasan perumahan bagi kaum 
pribumi (dengan tingkat sisal-ekonomi menengah ke bawah – yang direncanakan di sebelah selatan 
kota (dengan batas jalur KA mulai Andir hingga Kiaracondong). Seperti misalnya: jalan Galunggung, 
Gatot Subroto, Malabar, Palasari, Burangrang, dsb. Bagi kaum elite yang sebagian besar warga Indo- 
Belanda direncanakan dengan menghuni kawasan bagian utara kota Bandung. Misalnya: Jalan 
Supratman, Diponegoro, Citarum, Cisangkuy, Trunojoyo, Dipati Ukur, Dago, Tamansari, Cihampelas, 
Cipaganti, dsb. 

 
Sejak tahun 2013 dalam RUTRK kota Bandung sudah mulai dimasukkan elemen-elemen ‘keindahan 
kota’ sebagai bagian dari profesi ‘rancang kota’ di dalam kegiatan perencanaan kotanya. Teori Ruang 
Kota atau The Theory of Urban Spaces dikembangkan oleh Roger Trancik (1986) yang 
mengungkapkan beberapa prinsip-prinsip desain perkotaan. Dalam pemerintahan walikota yang 
sekarang, penanganan masalah perkotaan serta meningkatan keindahan kota mendapat prioritas yang 
cukup  besar. Gerakan  keindahan  kota atau ‘the  beautiful  city  movement’  sudah  mulai  diawali oleh 
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walikota Bandung M.Ridwan Kamil – yang memiliki latar-belakang pendidikan Teknik Arsitektur dan 
Perancangan Kota. 

 
Gerakan keindahan kota juga sudah sampai ke kota Bandung dimana tahun 1915 telah terdapat 
master-plan kawasan kota Bandung yang direncanakan oleh Thomas Karsten yang merupakan 
p[lanolog dari negeri Belanda. Dalam perencanaan kota versi Thomas Karsten tersebut, baru sebagian 
saja dari kawasan kota Bandung yang sempat direncanakan dan dirancang oleh beliau. Upaya  
penataan dan pembenahan aspek keindahan kota di kota Bandung terlihat secara lebih nyata, manakala 
pada bulan April 2015 lalu di kota Bandung diselenggarakan event besar yaitu memperingati 60 tahun 
KAA (Konferensi Asia Afrika). Inisitif Pemerintak Kota melalui walikota Ridwan Kamil, terlihat 
nyata dengan upaya menata dan mempercantik beberapa kawasan di sekitar pusat kota Bandung. 

 
Penanganan aspek keindahan terkait dengan perancangan arsitektur kota juga sudah dimulai sejak  
2013 lalu di bawah pemerintahan walikota Ridwan Kamil. Elemen-elemen ‘urban design’ sudah mulai 
masuk dan dipertimbangkan dalam kegiatan perencanaan dan perancangan kawasan kota Bandung. 
Gerakan keindahan kota juga diperlihatkan oleh pemerintah kota Bandung terutama pada saat kota 
Bandung menyelenggarakan event penting yaitu ‘Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 
bulan April-Mei 2015 yang lalu. Warga kota Bandung dapat merasakan kehadiran tempat dan suasana 
yang estetis (indah) terutama jika memasuki kawasan pusat kotanya. Setidaknya gerakan keindahan 
kota ini dapat terlihat pada empat lokasi di sekitar kawasan pusat kota Bandung, yaitu : (a) Jalan 
Simpang Lima, (b) Jalan Asia-Afrika, (c) Jalan Tamblong dan (d) Jalan Banceuy. Pada ke empat 
kawasan tersebut telah diupayakan penambahan elemen-elemen ‘urban design’ sebagai peningkatan 
aspek keindahan kota. 
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Abstrak 
 

Aktifitas manusia tergantung terhadap alam, sedangkan daya dukung lingkungan suatu  wilayah 
sangat terbatas. Salah satu metoda untuk mengetahui perbandingan pemanfaatan sumber daya alam 
dan daya dukung lingkungan adalah telapak ekologis. Kawasan  Cekungan  Bandung  merupakan 
salah satu daerah Kawasan Strategi Nasional, sehingga perlu dilakukan kajian telapak ekologis 
untuk mengetahui perbandingan luas aktual lahan produktif yang dihitung dengan lahan yang 
dibutuhkan (demand) dan lahan yang tersedia (supply). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 
daya dukung lingkungan di Kawasan Cekungan Bandung apakah masih surplus atau defisit. 
Metodologi yang direncanakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisa demand (EF) , 
dan analisa bio kapasitas (BC ) dengan mengkaji enam sektor yaitu sektor pertanian, sektor 
perternakan, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor penyerap karbon dan sektor lahan 
terbangun.Dari hasil penelitian didapatkan nilai ED Kawasan Cekungan Bandung sebesar 3.946.357 
gha atau 0,4728 gha/orang yang berdasarkan pada nilai akhir Telapak Ekologis (TE) konsumsi yang 
dikurangi dengan nilai akhir biokapasitas (BC), sehingga dapat disimpulkan Kawasan Cekungan 
Bandung termasuk kategori defisit minor. 

 
Kata-kata kunci : bio kapasitas, defisit ekologi ,telapak ekologis 

 
 

1.Pendahuluan 
Aktivitas manusia bergantung pada alam yang memberikan sejumlah besar pasokan sumber daya alam 
secara terus-menerus untuk mendukung pembangunan dan kehidupan manusia., sedangkan daya 
dukung lingkungan suatu wilayah sangat terbatas. Salah satu metoda untuk mengetahui perbandingan 
pemanfaatan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan adalah telapak ekologis (Kustiawan, 
2012). 

 
Telapak Ekologis secara sederhana dapat ditentukan dengan menelusuri berapa besarnya konsumsi 
sumberdaya alam (baik berupa produk ataupun jasa), serta sampah yang kita produksi dan disetarakan 
dengan area permukaan bumi yang produktif secara biologis dalam satuan luasan hektar (ha). 
(Wackernagel and Mathis, 1994). 

 
Cekungan Bandung dengan ruang lingkup (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung 
Barat, Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Sumedang ) adalah salah satu daerah Kawasan Strategi 
Nasional (KSN) yang bercirikan perkotaan dan memiliki tingkat urbanisasi dan  pertumbuhan  
ekonomi tinggi, sehingga penting dilakukan kajian tapak ekologis untuk mengetahui perbandingan 
luas aktual lahan produktif yang dihitung dengan lahan yang dibutuhkan (demand) dan lahan yang 
tersedia (supply), dimana perbandingan ini akan menunjukkan kondisi/status daya dukung 
lingkungannya. 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan antara telapak ekologis dengan luas aktual lahan 
produktif Cekungan Bandung yang dihitung sebagai perbandingan antara lahan yang dibutuhkan 
(demand) dan lahan yang tersedia (supply), dimana perbandingan ini akan menunjukkan status daya 
dukung lingkungan apakah dalam keadaan defisit (apabila telapak ekologis  melebihi biokapasitas) 
atau  surplus (apabila telapak ekologis tidak melebihi biokapasitas) yang selanjutnya dapat  dilakukan 
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rencana pengelolaan dan konsevasi sumber daya alam sehingga dapat menunjang pembangunan yang 
berkelanjutan. 

 
 

2. Metodologi Penelitian 
Berikut adalah metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini . 

 

Gambar 1. Metodologi Penelitian 
 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Telapak ekologis tiap sektor Kawasan Cekungan Bandung 
Seluruh perhitungan telapak ekologis menggunakan metoda yang telah dikembangkan oleh Global 
Footprint Network (GFN‐USA) yang dijelaskan dalam Guidebook to the National Footprint 
Accounts2008.(Reed  et.al 2008) 
3.1.1.Pertanian 
Telapak ekologis pertanian menggambarkan jumlah lahan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan 
tanaman  pertanian  yang dikonsumsi oleh  manusia dan hewan  ternak.  Hal ini menyangkut    produk 

Mulai 

Persiapan 

Wilayah Cekungan 
Bandung Pengumpulan Data Sekunder 

Sektor Pertanian 
(Cropland) 

Sektor Perikanan 
(Fishing Grounds) 

Sektor Peternakan 
(Grazing Land) 

Sektor Kehutanan 
(Forest) 

Sektor Lahan 
Terbangun 

(Built-Up Land) 

Sektor Penyerap 
Karbon 

(Carbon) 

• Produksi 
Pertanian 

• Ekspor Impor 
Pertanian 

• Luas Pertanian 

• Produksi 
Perikanan Darat & 
Laut 

• Ekspor Impor 
Perikanan Darat & 
Laut 

• Luas Continental 
Shelf/ZEE 

• Produksi 
Peternakan 

• Ekspor Impor 
Peternakan 

• Luas Lahan 
Peternakan 

• Produksi 
Kehutanan 

• Ekspor Impor 
Kehutanan 

• Luas 
Kehutanan 

• Luas Perumahan, 
Luas Industri 

• Fasos & Fasum, 
Infrastruktur Jalan 

Emisi Gas 
Rumah Kaca : 
• Pertanian 
• Rumah 

Tangga 
• Industri 

Perhitungan Data 

Telapak Ekologis Biokapasitas 

Analisis 

Simpulan dan Saran 

Kota Bandung 

Kabupaten Bandung 

Kabupaten Bandung 
Barat 

Kota Cimahi 

Kabupaten Sumedang 

Selesai 



ISBN: 978‐602‐74127‐0‐5 

ARS| 28 

 

 

 
pertanian, pasar ternak, rumput, dan pakan ternak. Nilai telapak ekologis untuk produk pertanian 
diperoleh dengan cara membagi jumlah hasil pertanian yang diproduksi, diimpor, dan diekspor dengan 
jumlah panen global yang dikalikan dengan faktor ekivalensi. Nilai telapak ekologis konsumsi 
kemudian akan diperoleh dengan mengurangi nilai jejak ekologis produksi ditambah nilai telapak 
ekologis impor dengan nilai telapak ekologis ekspor. 
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Gambar 2. Telapak Ekologis Sektor Pertanian 
 

3.1.2.     Peternakan 
Jejak peternakan menilai permintaan (demand) lahan peternakan untuk pakan ternak serta lahan 
peternakan yang mengandung barang-barang yang diperdagangkan. Perhitungan memperkirakan total 
kebutuhan pakan semua ternak yang dihasilkan (produksi perternakan), ekspor impor peternakan dan 
luas lahan peternakan. Nilai telapak ekologis konsumsi kemudian akan diperoleh dengan mengurangi 
nilai jejak ekologis produksi ditambah nilai telapak ekologis impor dengan nilai telapak ekologis 
ekspor . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Telapak Ekologis Sektor Peternakan 
 

3.1.3.Kehutanan 
Jejak kehutanan menilai permintaan manusia untuk kapasitas regeneratif dari hutan. Produksi jejak 
kehutanan terdiri dari dua jenis luas produk utama: kayu yang digunakan untuk bahan bakar dan kayu 
yang digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk kayu sekunder seperti kayu untuk 
konstruksi, bahan bakar dan kertas. Untuk menghitung telapak ekologis sektor kehutanan, produksi 
kehutanan, ekspor impor dibandingkan dengan luas lahan kehutanan . Tingginya nilai  telapak  
ekologis produksi kehutanan dipengaruhi oleh dua unsur utama yaitu jumlah kayu yang diproduksi  
dan jumlah kayu yang dipergunakan sebagai kayu bakar oleh penduduk sekitar. 
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Gambar 4. Telapak Ekologis Sektor Kehutanan 

3.1.4.Perikanan 
Lahan perikanan yang terdapat di Kawasan Cekungan Bandung merupakan lahan perikanan darat, dan 
tidak memiliki lahan perikanan laut, dilihat dari lokasinya yang jauh dari pantai. Maka  dari  itu 
produksi perikanan yang terdapat di Kawasan Cekungan Bandung hanya berasal dari jenis ikan darat 
terutama di pasok dari 3 waduk besar yang terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu Waduk Saguling, 
Cirata dan Jatiluhur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Telapak Ekologis Sektor Perikanan 
 

3.1.5. Penyerap Karbon 
Karena variasi konsentrasi CO2 sangat penting untuk kehidupan manusia, maka manusia harus 
menyediakan sejumlah lahan untuk menyerap CO2. (Sudanti, 2013) Data CO2 hanya berdasarkan data 
dari pertanian penggunaan pupuk urea . Data ini termasuk ke dalam komoditas emisi bahan bakar 
fosil, sedangkan komoditas tempat penyimpanan BBM dihasilkan dari hasil kali data emisi bahan 
bakar fosil dengan prosentase transportasi internasional yaitu sebesar 3,27 %. 
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Gambar 6. Telapak Ekologis Penyerap Karbon 

1,200,000 
 
1,000,000 

800,000 
 

600,000 

400,000 

200,000 
 

0 
Produksi Impor Ekspor Konsumsi 

Kehutanan 1,005,807 726 60,338 946,195 

Penyerap Karbon 1,202,908 0 0 1,202,908 

60,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

0 
Produksi 

Perikanan 56,156 

Impor 

0 

Ekspor 

6,319 

Konsumsi 

49,837 

Te
la

pa
k 

Ek
ol

og
is

 
Pe

ri
ka

na
n 

(g
ha

) 
Te

la
pa

k 
Ek

ol
og

is
 K

eh
ut

an
an

 
 

Te
la

pa
k 

Ek
ol

og
is

 P
en

ye
ra

p 
 

(g
ha

) 

 
     
   
   
   
   
   

Produksi Impor Ekspor Konsumsi 

 



ISBN: 978‐602‐74127‐0‐5 

ARS| 30 

 

 

 
3.1.6. Lahan Terbangun 
Nilai telapak ekologis sektor lahan terbangun dipengaruhi oleh dua unsur utama yaitu area terbangun 
dan area PLTA yang berada di Kawasan Cekungan Bandung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Telapak Ekologis Lahan Terbangun 
 

3.2.Telapak ekologis dan biokapasitas Kawasan Cekungan Bandung 
3.2.1.Telapak Ekologis 
Tabel berikut menunjukan telapak ekologis Kawasan Cekungan Bandung untuk seluruh sektor . 

 
 
 

Penggunaan Lahan 

Tabel 1.Telapak ekologis Kawasan Cekungan Bandung 
TE Produksi  TE Impor  TE Ekspor  TE Konsumsi 

(gha) (gha/org) (gha) (gha/org) (gha) (gha/org) (gha) (gha/org) 
Pertanian 13.003.820 1,5579 360.354 0,0432 10.610.45 1,2712 2.753.724 0,3299 
Lahan Peternakan 20.841 0,0025 32.687 0,0039 22.16 0,0027 31.363 0,0038 
Lahan Hutan 1.005.807 0,1205 726 0,0001 60.338 0,0072 946.195 0,1134 
Lahan Perikanan 56.156 0,0067 0 0 6.319 0,0008 49.837 0,0060 
Penyerap Karbon 1.202.908 0,1441 0 0 0 0 1.202.908 0,1441 
Lahan terbangun 326.636 0,0391 0 0 0 0 326.636 0,0391 

TOTAL 15.616.168 1,8708 393.767 0,0472 10.699.272 1,2818 5.310.662 0,6362 
 

3.2.2.Biokapasitas 
Berdasarkan klasifikasi dari masing-masing jenis penggunaan lahan maka dapat diketahui besarnya 
jumlah produksi, impor, ekspor, serta konsumsi dari masing-masing jenis penggunaan lahan tersebut, 
sehingga dapat diketahui biokapasitas untuk masing-masing sektor. 

 
Tabel 2. Biokapasitas Kawasan Cekungan Bandung 

 Area YF EQF BC 
Tipe Penggunaan Lahan  

 

(nha) (wha nha-1) (gha wha-1) (gha) 
Pertanian 129.422 2,05 2,64 701.518 
Peternakan 72.795 1,93 0,50 69.708 
Kehutanan 94.985 2,10 1,33 265.817 
Perikanan Darat 1.577 1,00 0,40 626 
Infrastruktur 51.637 2,05 2,64 279.896 
PLTA 46.739 1,00 1,00 46.739 

TOTAL 397.155 - - 1.364.305 
 

3.2.3.Perbandingan telapak ekologis dan biokapasitas 
Perbandingan nilai telapak ekologis dengan biokapasitas dimaksudkan untuk mengetahui status daya 
dukung lingkungan itu surplus atau defisit. Daya dukung dikatakan surplus bila nilai telapak ekologis 
konsumsi di suatu daerah masih di bawah nilai biokapasitas yang tersedia di kawasan tersebut. 
Sebaliknya kondisi daya dukung lingkungan di suatu daerah dikatakan defisit bila nilai telapak 
ekologis berada di atas nilai biokapasitas yang tersedia di kawasan tersebut. 
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Penggunaan 
Tabel 3. Perbandingan telapak ekologis dan biokapasitas 

  TE Konsumsi Biokapasitas BE - TE Keterangan 
Lahan (gha) (gha/org) (gha) (gha/org) (gha) (gha/org)  
Pertanian 2.753.724 0,3299 701.518 0,0840 -2.052.206 -0,2459 Defisit 
Peternakan 31.363 0,0038 69.708 0,0084 38.345 0,0046 Surplus 
Hutan 946.195 0,1134 265.817 0,0318 -680.378 -0,0816 Defisit 
Perikanan 49.837 0,0060 626 0,0001 -49.211 -0,0059 Defisit 
Penyerap Karbon 1.202.908 0,1441 - - -1.202.908 -0,1441 Defisit 
Lahan terbangun 326.636 0,0391 326.636 0,0391 0 0,0000 - 

TOTAL 5.310.662 0,6362 1.364.305 0,1634 -3.946.357 -0,4728 Defisit 
 

Dari perbandingan masing-masing sektor , menunjukkan bahwa total defisit ekologi untuk Kawasan 
Cekungan Bandung adalah defisit dengan nilai 0,4728 yang termasuk dalam katagori defisit minor 
(Kementrian  Pekerjaan  Umum, 2010) 

 
 

4.Kesimpulan 
Nilai defisit ekologi Kawasan Cekungan Bandung sebesar 3.946.357 gha atau 0,4728 gha/orang, yang 
termasuk kategori Minor Deficit karena memiliki nilai 0,1 < ED ≤ 0,5. Ini menunjukan bahwa untuk 
memenuhi kebutuhan penduduk tidak dapat ditanggulangi oleh luas lahan yang tersedia, sehingga 
sangat tergantung kepada dukungan di daerah sekitarnya. 
Nilai defisit ekologi terbesar berasal dari sektor pertanian sebesar 2.052.206 gha atau 0,2459  
gha/orang dan penyerap karbon dengan nilai sebesar 1.202.908 gha atau 0,1441 gha/orang, sehingga 
kedua sektor ini perlu mendapat prioritas pengelolaan lebih lanjut agar dapat disesuaikan dengan 
biopkapasitas yang tersedia. 
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Abstrak 
 

Kawasan Dago dahulu pada masa pemerintahan Gemeente Belanda di Indonesia diperuntukan bagi 
rumah tinggal. Sebagian orang menyebutkannya sebagai villa karena setiap kavlingnya menempati 
area yang luas dengan ukuran rumah yang cukup besar. Kini segalanya telah berubah, sebagai salah 
satu jalan utama di Kota Bandung, fungsi komersial perlahan-lahan mengganti fungsi hunian yang 
ada. Sesuai tuntutan kebutuhannya tidak sedikit bangunan yang kemudian dibongkar berganti 
bangunan baru. Kondisi inilah yang kerap menimbulkan pro dan kontra antara pemerhati Kota 
Bandung dengan pihak investor. Di sisi lainnya, kenaikan nilai pajak bumi bangunan di kawasan 
tersebut berpengaruh terhadap penjualan properti individu yang kemudian digantikan dengan fungsi 
komersial. Ketidaktegasan peraturan pada akhirnya turut mengundang fungsi-fungsi lain yang tidak 
pernah terbayangkan sebelumnya akan hadir di kawasan Dago. Berlatarbelakang hal diatas, salah 
satu upaya penataan kawasan Dago yang menyangkut keberadaan bangunan lama serta antisipasi 
timbulnya bangunan baru adalah dengan pengaturan sempadan baru pada setiap lokasi di Kawasan 
Dago. 

 
Kata-kata kunci : penataan, kawasan Dago, sempadan, 

 
 

1. Pendahuluan 
Kawasan Dago dengan jalan utamanya yang sekarang telah berganti nama menjadi Jalan Ir. H. Juanda 
merupakan salah satu jalan tertua di Kota Bandung dengan sejarahnya yang cukup panjang. Sebagai 
jalan utama, jalan Dago mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kota yang 
akhirnya berujung pada kontroversi klasik antara bangunan lama dengan bangunan baru (Priatmodjo, 
2009). Dahulu kawasan ini dikenal akan perumahan elitnya karena memiliki ukuran bangunan dan 
kavling yang cukup luas. Kini, wajah kawasan tersebut mulai kehilangan ciri atau identitasnya 
dikarenakan banyaknya perubahan yang terjadi pada fungsi bangunannya. Tumpang tindih antara 
bangunan lama dengan bangunan baru inilah yang akan diuraikan dalam tulisan berikut dan  
diharapkan dapat menjadi salah satu cara pemecahan masalah dalam penataan bangunan di kawasan 
Dago.Adapun kawasan yang akan dijadikan pembahasan diperlihatkan pada Gambar 1 berikut ini. 
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Gambar 1.  Peta kawasan Dago 

 
Pengambilan obyek yang dijadikan pembahasan dibatasi dari persimpangan antara Jl. Dago, Jl. LLRE 
Martadinata dan Jl. Merdeka hingga simpang Jl. Dago dengan Jl. Siliwangi dan Jl. Dipati Ukur.Alasan 
pemilihan kawasan karena pada lokasi inilah dahulunya fungsi rumah tinggal yang kemudian banyak 
beralih menjadi fungsi komersil, dengan kata lain, pertemuan bangunan lama dan bangunan baru lebih 
banyak terjadi pada area tersebut. Contoh yang paling kontras dapat dilihat pada rumah “kembar 3” 
dimana dua diantaranya telah beralih fungsi menjadi fungsi komersil seperti yang terlihat pada gambar 
2 dan 3. 

 

Gambar 2.  Rumah tinggal yang telah beralih 
fungsi 

Gambar 3.  Rumah tinggal Bpk. Mashudi 
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2. Metodologi 
Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan studi 
kasusnya adalah kawasan Dago. Alasan pemilihannya seperti yang telah diutarakan sebelumnya 
dikarenakan kawasan tersebut selalu memiliki catatan penting sesuai dengan perkembangannya.  
Hanya saja kini arah perkembangan tersebut seolah tidak memiliki panduan lagi yang akan mengarah 
pada penurunan kualitas kawasan tersebut. Metode penentuan sampel dilakukan dengan cara  
purposive dengan menggolongkan terlebih dahulu populasi bangunan yang ada di kawasan tersebut 
menjadi beberapa golongan. 

 
Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mendokumentasikan seluruh kavling 
yang terletak di kawasan Dago yang telah ditentukan batasannya. Pendokumentasian juga meliputi 
pengumpulan foto lama yang didapat dari beberapa literatur maupun website dengan mencantumkan 
waktu aksesnya. Hal ini penting karena melalui media tersebut kita dapat mempelajari bentuk 
bangunan secara tiga dimensi, kondisi awal hingga kondisi terakhir dengan hubungan antara 
lingkungannya. Klasifikasi atau pemilahan dilakukan untuk mencari keberagaman tingkat perubahan 
yang terdapat di lokasi seperti yang telah dipaparkan dalam bab pendahuluan, meliputi diantaranya: 
a. Bangunan yang masih dalam kondisi baik, belum terlihat adanya perubahan serta masih berfungsi 

sebagai hunian. Penambahan yang ada tidak terlalu signifikan dan hanya berupa bangunan 
penunjang seperti pada Gambar 4 dan 5. 

 

Gambar 4.  Rumah tinggal alm. Prof. Koestedjo, 
jl. Dago no 68 

Gambar 5.  Rumah tinggal, jl. Dago no 36 

 

b. Kelompok berikutnya adalah bangunan yang dapat dikatakan masih utuh, namun kondisinya 
terbengkalai dan dibiarkan rusak oleh pemilik/pengelolanya. 

c. Kelompok bangunan ketiga adalah yang telah beralih fungsi namun masih memanfaatkan 
bangunan lama dengan merubah layout atau interior bangunan, menyesuaikan dengan fungsi 
barunya. Perubahan yang terjadi sebenarnya tidak terlalu bermasalah secara visual namun 
umumnya yang mengganggu adalah penanda atau signage bangunan yang ingin menonjol karena 
fungsi baru pada umumnya adalah fungsi komersial seperti rumah makan dan bangunan bank 
dengan corporate identity yang diusungnya (Gambar 6 dan  7). 

 
 

Contoh pada bangunan toko 
Signage yang  tampil  menutupi 
bentuk rumah lamanya seolah ingin 
melupakan masa lalunya dan hadir 
dengan bentuk yang lebih “modern”. 

 
Gambar 6. Rumah tinggal yang telah beralih 

fungsi menjadi komersil 
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Gambar 7. Rumah tinggal yang telah beralih fungsi 
menjadi komersil 

Contoh pada bangunan cafe 
Proporsi bangunan sedikit terganggu 
dikarenakan signage yang dibuat 
dalam bentuk menyerupai listplank 
namun lebih lebar. 

 

d. Kelompok bangunan keempat yang juga telah beralih fungsi namun disertai perubahan fasad 
dengan cara menutupi fasad lama agar tampil lebih menarik bagi pengunjung (Gambar 8). 
Beberapa arsitek atau pengamat kota mempermasalahkan penutupan fasad bangunan lama yang 
sifatnya sementara karena umumnya menggunakan material dan desain yang lebih mementingkan 
bisnis atau faktor ekonomi belaka serta dapat dikatakan telah merubah wajah bangunannya. 
Bagaimanapun,hal ini kemudian masih mendapat toleransi karena bangunan dapat dikembalikan 
ke wajah aslinya apabila diperlukan. Pada kelompok bangunan ini juga ditandai dengan adanya 
penambahan bangunan baru yang tidak memperhatikan kondisi dengan lingkungannya (Gambar 
9). Fungsi yang termasuk kategori ini umumnya adalah factory outlet karena beberapa pengusaha 
toko dapat dikatakan bersifat musiman mengikuti tren bisnis yang ada dan bukan merupakan 
bisnis utamanya. 

 

Gambar 8.  Penutupan fasad bangunan lama Gambar 9.  Penambahan bangunan baru 
 

e. Terakhir, perubahan yang dilakukan secara keseluruhan dengan menghancurkan bangunan 
lamanya yang tentunya akan menghasilkan wajah, identitas dan fungsi yang baru juga bahkan 
hingga fungsi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ada di kawasan tersebut. Misalnya 
stasiun pengisian bahan bakar umum atau yang lazim disingkat menjadi SPBU. 

 
Merujuk pada keempat perubahan yang terjadi pada bangunan lama di kawasan Dago, kelompok 
bangunan kedua dan keempat dianggap penting karena pada tahap inilah yang akan menentukan 
keberadaan bangunan lamanya, apakah akan tetap dipertahankan atau kemudian akan hilang. 
Menanggapi hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan, Bab IV pasal 28, 
dinyatakan bahwa adanya pemberian insentif bagi pemilik/pengelola bangunan cagar budaya yang 
melakukan tindakan pelestarian. Insentif yang dimaksud juga tidak hanya berupa uang namun 
diantaranya adalah kemudahan mengurus izin bangunan (IMB) serta penambahan koefisien dasar 
bangunan (KDB) dan/atau koefisien lantai bangunan (KLB). Diharapkan kebijakan ini dapat 
menjembatani pihak yang sering berseberangan yaitu antara pengusaha dan pemerhati kota. 
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3. Hasil diskusi 

 

Gambar 10.  Rumah tinggal yang 
telah beralih fungsi menjadi 
hotel 5 lantai di jl. Ambon 

Gambar 11.  Apartemen di 
jl. Merdeka 

Gambar 12. Apartemen 
di jl. LLRE Martadinata 

 

Mengingat kawasan Dago yang merupakan salah satu jalur utama di Kota Bandung, dapat dipastikan 
betapa mahal harga tanah di lokasi tersebut. Selain berakibat pada beban yang harus dipikul 
pemilik/pengelola bangunan dalam hal pajak bumi dan bangunan, hal ini pun berdampak pada 
tergiurnya pemilik/pengelola bangunan untuk menjual aset bangunan. Umumnya pemilik/pengelola 
bangunan tidak akan memikirkan kelangsungan bangunan cagar budayanya. Mereka cenderung akan 
menjual dan tidak akan pula mempertimbangkan calon pembelinya apakah perhatian atau tidak 
terhadap bangunan cagar budaya. Investor pun tentu akan berharap agar investasinya dapat maksimal 
dengan memanfaatkan lahan yang sudah dimiliki secara maksimal pula. Selain berkaitan dengan 
fungsi, keterbatasan lahan pada akhirnya memicu pembangunan ke arah vertikal. Kecenderungan 
seperti ini mulai terlihat di lokasi lain di luar area kawasan Dago, seperti jl. Merdeka, jl. LLRE 
Martadinata dan juga daerah belakangnya atau yang lazim disebut daerah “sayap” dari jalan-jalan 
utama tersebut, seperti yang terlihat dalam Gambar 10, 11 dan 12 berikut. Pada preseden yang 
ditampilkan, bangunan lamanya dihancurkan atau ada pula yang menggunakan lahan yang telah 
mengalami degradasi nilai untuk kemudian dioptimalkan kembali fungsinya. 

 

Gambar 13.  Gedung Driekleur 
Sumber : www.media-kitlv.nl 
Waktu akses : 11 Mei 2015 

pk. 12:51WIB 

Gambar 14. Bank BTPN Gambar 15. Sketsa 
gagasan pengembangan 

Sumber : Dago2020 

Jika membandingkan dengan kondisi diatas, suatu saat pertumbuhan tersebut akan mencapai kawasan 
Dago juga. Sangat disayangkan apabila hal tersebut berakibat pula pada hilangnya bangunan- 
bangunan cagar budaya yang terdapat di kawasan tersebut. Mengacu  kepada  peraturan  menteri 
tentang insentif berupa penambahan KDB dan KLB serta pengamatan pada beberapa lokasi di  
kawasan Dago, beberapa diantaranya ternyata masih memiliki ruang yang cukup untuk penambahan 
bangunan baru apabila diperlukan seperti yang diperlihatkan pada Gambar 15. 

http://www.media-kitlv.nl/
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Gambar 16.  Gedung Sadangsari 

Sumber : www.media-kitlv.nl 
Waktu akses : 11 Mei 2015  pk. 20:57 WIB 

Gambar 17.  Kondisi saat ini Gambar 18.  Sketsa gagasan pengembangan 
Sumber : Dago2020 

Gedung Driekleur yang juga dikenal dengan sebutan “Gedung Tiga Warna” pada awalnya terlihat 
seperti pada Gambar 13. Gedung ini sempat terabaikan beberapa saat namun pasca perbaikan yang 
kemudian dipakai oleh salah satu bank di Indonesia berubah warnanya seperti pada gambar 14. 
Perubahan terakhir pada Gambar 15 hanya memperlihatkan salah satu dari sekian  banyak 
kemungkinan perubahan yang dapat terjadi namun tetap mengikuti regulasi yang telah ditetapkan 
dengan tidak melupakan kehadiran bangunan lamanya. Penambahan bangunan baru yang dilakukan di 
bagian belakang bangunan lamanya mengambil karakter yang menyerupai bangunan lamanya. 
Demikian pula dengan bangunan yang dahulunya bernama gedung Sadangsari (Gambar 16). Kondisi 
saat ini yang terabaikan (Gambar 17), sebaiknya segera dimanfaatkan sebelum terlanjur rusak dan 
menjadi alasan untuk dibongkar. 

 
4. Kesimpulan 
Beberapa kemungkinan kehadiran bangunan baru di kawasan Dago ternyata dapat disiasati dengan 
mengacu pada regulasi yang ada, selama pihak pemerintah dan pihak pemilik/pengelola bangunan 
memiliki komitmen kuat untuk mentaati hal tersebut demi terciptanya kawasan Dago yang tertib dan 
teratur namun mampu mengakomodir atau menampung perubahan sesuai dengan  dinamika 
masyarakat kota Bandung. Kawasan Dago yang pada awalnya diperuntukan bagi hunian, mengalami 
perubahan fungsi menjadi komersil dan menjadikan batasan antara bangunan lama dan bangunan baru 
bias dan tidak jelas (Gambar 19). 

 
Melalui acuan salah satu peraturan menteri, kebijakan insentif dengan adanya penambahan KDB 
dan/atau KLB bagi pemilik/pengelola bangunan lama diterjemahkan berupa penataan bangunan baru 
yang harus berada di belakang bangunan lama sehingga dapat disimpulkan penataan tersebut berupa 
garis sempadan dengan melahirkan dua garis sempadan, satu untuk bangunan lama sedangkan yang 
lain untuk bangunan baru (Gambar 20). 

http://www.media-kitlv.nl/
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Gambar 19.  Penampang jl. Dago Gambar 20.  Penampang jl. Dago setelah penataan 

 
 

Daftar Pustaka 
[1] Garnham, Harry Launce. 1985. Maintaining the Spirit of Place. Mesa, Arizona: PDA Publishers 

Corporation. 
[2] Kunto, Haryoto. 1984. Semerbak Bunga Di Bandung Raya. Bandung: PT Granesia. 
[3]   Kunto, Haryoto. 1986. Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: PT Granesia.   
[4]   Forum Arsitek Bandung. 2015. Dago2020 Visi dan Diferensiasi. Bandung:  ar.al.it. 
[5] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang 

Bangunan Gedung Cagar Budaya 
[6] Priatmodjo, Danang. 2009. Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya:Konservasi +Nilai Ekonomi + 

Manfaat bagi  Masyarakat  Luas,  Bulletin  online Tata Ruang, ISSN  1978 – 1571. Waktu akses  : 
9 November 2015, pk 16.17 WIB. 



ISBN: 978‐602‐74127‐0‐5 

ARS| 39 

 

 

 
Rancangan Berbasis Komunitas Pada Fitur Dominan 
dan Penyelenggaraan Taman Tematik Kota Bandung 

 
Eka Virdianti 

Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 
Institut Teknologi Nasional 

Email: virdianti_eka@itenas.ac.id 
 
 

Abstrak 
Desain berbasis komunitas terbentuk dari kolaborasi antar masyarakat/komunitas dalam mewujudkan 
bangunan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas tersebut. “City are expression of Human Need”, 
Kota akan menjadi hidup bila dirancang dengan dasar kebutuhan masyarakat penghuninya. Melalui 
slogan Kota kreatif, kota Bandung saat ini telah mengembangkan taman kota berbasis taman tematik 
yang diharapkan peningkatan jumlah taman, potensi ekonomi, aktivitas masyarakat dalam taman, 
partisipasi dan index of happines Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penerapan rancangan 
berbasis komunitas dalam fitur dominan dan pada pola penyelenggaraan taman tematik 
Kota.Penelitian menggunakan pendekatan metoda kualitatif dengan studi kasus. Metoda obyek studi 
melalui purposive sampling pada 7 taman Kota. Analisis dilakukan menggunakan metoda deskriptif 
dengan variabel penelitian kriteria rancangan berbasis komunitas, prinsip kolaborasi dalam 
penyelenggaraan berbasis komunitas.Hasil analisis memberikan gambaran bahwa fitur dominan 
hanya sebagai pada aspek kegiatan aktif, untuk kegiatan kreatif di beberapa tempat dan produktivitas 
komunitas belum terpenuhi. Pola penyelenggaraan taman tematik secara prinsip belum dapat 
dikatakan berbasis komunitas karena tidak ada peran 2 komponen yaitu universitas dan non profit. 
Sehingga merupakan hal bisa diduga jika fitur dominan taman tematik belum mewakili kebutuhan 
komunitas. 

 
Kata-kata kunci : Rancangan Berbasis Komunitas, Fitur, Penyelenggaraan Taman Tematik, Kota 
Bandung 

 
 

1. Pendahuluan 
Community architecture adalah arsitektur/rancangan berbasis komunitas dimana diharapkan terdapat 
kolaborasi antar masyarakat/komunitas dalam mewujudkan bangunan yang sesuai dan dibutuhkan. 
“City are expression of Human Need”, [1]. Kota akan menjadi hidup bila dirancang dengan dasar 
kebutuhan masyarakat penghuninya. Kebutuhan masyarakat akan Taman sebagai tempat 
mengekspresikan karakter masyarakat sosial, semakin meningkat. Peran pemerintah atau stake holder 
terkait dalam pola penyelenggaraan Taman Kota sangat mempengaruhi rancangan yang dibangun, 
apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.Kota Bandung saat ini telah mengembangkan 
taman kota berbasis taman tematik dengan unsur kreatifitas, produktivitas dan kegiatan aktif. Harapan 
model pengembangan dan pengelolaan taman tematik di Kota Bandung akan direspon oleh  
masyarakat dan berdampak potensi ekonomi, aktivitas masyarakat dalam taman, partisipasi dan index 
of happines[2].Tujuan penelitian ini adalah Bagaimana penerapan rancangan berbasis komunitas 
(Community Architecture/Design) dalam fitur dominan dan pada pola penyelenggaraan taman tematik 
Kota. 

 
 

2. Metodologi 
Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif , studi kasus Taman Tematik 
Kota Bandung. Obyek penelitian adalah Taman Kota di Bandung. Menurut data Kota Bandung 
memiliki 604 hanya 15 taman berkonsep tematik[2]. Obyek penelitian taman tematik dipilih 
berdasarkan “Apabila ukuran populasi sebanyak kurang atau sama dengan 100, maka pengambilan 
sampel sekurang-kurangnya 50% dari ukuran populasi”[3].Sampel diambil 7 lokasi secara purposive 
sampling   ,yaitu   (1)Taman   Lansia,(2)Taman   Pet   Park,   (3)Taman   Lapangan  Supratman/Persib, 
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(4)Taman Super Hero, (5)Taman fotografi, (6)Taman Film, (7)Taman Skateboard.Untuk analisis data 
dilakukan dengan menggunakan metoda deskriptif untuk mengetahui bagaimana penerapan rancangan 
berbasis komunitas secara fisik maupun penyelenggaraan, makaunit variabel yang diteliti adalah 
(1)Implementasi kriteria rancangan berbasis komunitas, terfokus pada fiturdominan,(2)Prinsip 
penyelenggaraan berbasis komunitas. 

 
 

3. Hasil Diskusi 
3.1 Implementasi Kriteria Rancangan Berbasis Komunitas Pada Fitur Taman Tematik 
3.1.1Taman Lansia 
Lokasi berada di Jl.Cisangkuy Bandung Wetan,Lansia singkatan dari Lanjut Usia. Taman ini 
diperuntukan umumnya untuk warga Bandung, secara khusus bagi komunitas lanjut usia untuk 
berkumpul. 

 
Tabel 1. Kebutuhan Komunitas Lansia Pada Taman 

 
 

Terdapat beberapa fitur dominan pada Taman Lansia berupa : (1)Danau dengan tambahan fasilitas 
deck kantilever, (2)Danau dengan titian jalan lebar 1m, (3)Jalan Berbatu, (4)Meja dan kursi kayu  
besar (lihat Gambar 1). 

 
Gambar 1. Fitur Dominan Pada Taman Lansia (Sumber : Survey,2015) 

 
Secara fitur dominan, taman ini belum seluruhnya mengakomodir kegiatan para lansia, fitur yang ada 
pun secara kualitas tidak bisa dikatakan mewakili komunitas ini. 

 
3.1.2 Taman Pet Park 
Lokasi berada di Jl.Cilaki, Taman ini secara khusus bagi komunitas pecinta binatang untuk berkumpul. 

 
Tabel 2. Kebutuhan Komunitas Pecinta Binatang Pada TamanPet Park 

Uraian Kebutuhan Dalam Fungsi Taman 
Kreatifitas Produktifitas Kegiatan Aktif 

Komunitas 
Pecinta Binatang 

Kegiatan yang bersifat 
pendidikan 

Kegiatan interaksi di luar 
rumah 

Berolahraga, Bermain untuk 
warga dan hewan peliharaan 

Program Program untuk membuat 
kegiatan 

Program untuk berkumpul Program untuk sehat 

    
Kebutuhan Fitur 
Taman 

Area Kegiatan Tempat Berkumpul Joging Track 
Titian/permainan 

1 2 3 4 

Uraian Kebutuhan Dalam Fungsi Taman 
Kreatifitas 

Komunitas Kegiatan yang bersifat 
Lanjut Usia pendidikan 
Program Program untuk membuat 

kegiatankhusus 

Produktifitas 
Kegiatan interaksi di luar 
rumah 
Program untuk berkumpul 
(sharing) 

Kegiatan Aktif 
Berolahraga 

Program untuk sehat jasmani 
dan rohani 

 
 
Kebutuhan Fitur 
Taman 

Taman Khusus 
Area Kegiatan 

Tempat Berkumpul Tempat Olah raga sifat 
terapetik 
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Fitur dominan pada Taman Pet Park berupa : (1) Fasilitas Kumpul/duduk, (2) Patung, (3)(4) 
Permainan untuk hewan Peliharaan. (lihat gambar 2). 

 

Gambar 2. Fitur Dominan pada Taman Pet Park (Sumber : Survey,2015) 
 

Taman Pet park secara keseluruhan hanya merancang fitur wahana kegiatan aktif dan produktifitas. 
Untuk areal kebutuhan akan kreatifitas belum terlihat, diperlukan area terbuka yang cukup besar untuk 
mengadakan kegiatan pendidikan komunitas. 

 
3.1.3 Taman Lapangan Supratman/Persib 
Lokasi berada di Jl.Supratman, Taman ini diperuntukan secara khusus bagi komunitas pecinta 
Olahraga Bola Persib berkumpul. 

 
Tabel 3. Kebutuhan Komunitas Olahraga-Persib Pada Taman 

Uraian Kebutuhan Dalam Fungsi Taman 
Kreatifitas Produktifitas Kegiatan Aktif 

Komunitas 
Olahraga-Bola 
Persib 

Kegiatan yang 
bersifat pendidikan 

Kegiatan interaksi di 
luar rumah 
berkumpul 
sesama/antar 
komunitas 

Berolahraga khususnya 
bermain bola 

Program − Program untuk 
membuat kegiatan 

Program untuk 
berkumpul (sharing) 

Program untuk sehat 

    
Kebutuhan 
Fitur Taman 

− Area Kegiatan Tempat Berkumpul Lapangan Bola 
Area olahraga 

 

Fitur dominan pada Taman Lapangan Supratman/Persib berupa : (1) Fasilitas fitness, (2) Area Duduk, 
(3) Lapangan mini bola (4) Tracking berlari. (lihat Gambar 3) 

 

Gambar 3. Fitur Dominan pada Taman Lapangan Supratman/Persib(Sumber : Survey,2015) 
 

Taman Lapangan Supratman atau sekarang diberi nama Taman Persib, dirancang untuk komunitas 
olahraga spesifiknya bermain bola. Fitur dominan untuk mengakomodir kebutuhan komunitas sudah 
terlihat dengan kualitas baik. Simbol komunitas Persib belum terlihat. 

 
 

3.1.4 Taman Super Hero 
Lokasi berada di Jl.Anggrek, Taman ini secara khusus bagi komunitas orang tua dan anak berkumpul. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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Tabel 4. Kebutuhan Komunitas Super Hero Pada Taman 

 
 

Pada Taman, fitur dominan berupa : (1)Patung Superhero, (2)Permainan, (3)Area Duduk (4)Area 
Terbuka. (lihat Gambar 4). 

 

Gambar 4. Fitur Dominan pada Taman Super Hero(Sumber : Survey,2015) 
 

Fitur dominan disini terlihat simbol tokoh Super Hero, wahana bermain, area terbuka untuk aktifitas 
kreatifitas dan kegiatan aktif. Secara keseluruhan sudah mempresentasikan kebutuhan standar 
komunitas. 

 
3.1.5 Taman Fotografi 
Lokasi berada di Jl.Kemuning, secara khusus bagi komunitas fotografi berkumpul. 

 
Tabel 5. Kebutuhan Komunitas Fotografi Pada Taman 

 
 

Fitur dominan yang terlihat pada Taman Fotografi adalah : (1)Tempat Pamer Kolektif dan individu, (2) 
Permainan, (3) Area Duduk (4) Area Terbuka. (lihat Gambar 5). 

 

Gambar 5. Fitur Dominan pada Taman Fotografi(Sumber : Survey,2015) 

Uraian Kebutuhan Dalam Fungsi Taman 

Komunitas 
Fotografi 
Program 

Kreatifitas 
Kegiatan yang bersifat 
pendidikan 
Program untuk 
peningkatan skill 

Produktifitas Kegiatan Aktif 
Kegiatan interaksi komunitas Kegiatan foto 

Program untuk berkumpul 
(sharing) 

Program untuk foto 

Kebutuhan Fitur Area Kegiatan 
Taman 

Tempat Berkumpul 
Tempat Pameran 

Area Foto 
Fitur menarik sebagai obyek 
foto 

Uraian Kebutuhan Dalam Fungsi Taman 
Kreatifitas Produktifitas Kegiatan Aktif 

Komunitas 
Orang tua dan 
Anak 

Kegiatan yang bersifat 
pendidikan 

Kegiatan interaksi di luar 
rumah berkumpul 

Berolahraga dan Bermain 
Aktif 

Program Program peningkatan skill 
Anak 

Program untuk berkumpul 
(sharing) 

Program untuk sehat 

Kebutuhan Fitur 
Taman 

Area Kegiatan Tempat Berkumpul Area Berlari 
Wahana bermain anak 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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Pada taman ini , fitur dominan yang terlihat mewakili komunitas adalah area pamer, fitur lainnya 
bersifat umum seperti area terbuka dan taman bermain. Area pamer yang adapun tidak memajang 
karya-karya foto, dibiarkan menjadi elemen taman yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 
3.1.6 Taman Film 
Lokasi berada di Jl.Kebon Bibit (Bawah Jembatan Pasupati), secara khusus bagi komunitas pecinta 
film berkumpul. 

 
Tabel 6. Kebutuhan Komunitas Pecinta Film Pada Taman 

 
 

Pada taman Film, fitur dominan adalah : (1) LED,Karpet sintetis dan Amphiteater, (2) Amphiteater 
(Suasana penonton pada amphiteater) (lihat Gambar 6) 

 

Gambar 6. Fitur Dominan pada Taman Film 
(Sumber : (1) Travelmatekammu.com; (2) hot.detik.com) 

 
Keunikan taman ini adalah dari posisi/lokasi taman di bawah jembatan layang Pasupati. Dari sisi 
penerapan fitur dominan komunitas sudah terdapat area terbuka untuk kegiatan dan area berkumpul. 
Terdapat amphiteater untuk area duduk serta LED tempat pemutaran film. Dari  sisi  pemenuhan 
standar minimal kebutuhan komunitas bisa dikatakan terpenuhi, namun secara kualitas dan mewakili 
komunitas film keseluruhan,belum terpenuhi. 

 
3.1.7 Taman Skateboard 
Lokasi berada di Jl.Kebon Bibit (Bawah Jembatan Pasupati), Taman ini diperuntukan secara khusus 
bagi komunitas Skateboardberaktifitas. 

Uraian Kebutuhan Dalam Fungsi Taman 

Komunitas 
Pecinta Film 

Kreatifitas 
Kegiatan yang bersifat 
pendidikan 

Produktifitas Kegiatan Aktif 
Kegiatan   interaksi   di   luar Menonton Film 
rumah berkumpul 

Program Program untuk membuat 
kegiatan 

sesama/antar komunitas 

Program untuk berkumpul 
(sharing) 

Program untuk Menonton 

Kebutuhan Fitur 
Taman 

Area Kegiatan Tempat Berkumpul Area Menonton 

1 2 
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Tabel 7. Kebutuhan Komunitas Pecinta Film Pada Taman 

 
 

Pada taman Skateboard, fitur dominan adalah : (1)Hamparan beton, (2)Wahana skateboard (lihat 
gambar 7) 

 

Gambar 7. Fitur Dominan Taman Skateboard 
(Sumber : (1) Behance.net; (2) www.serbabandung.com) 

 
Dari sisi penerapan fitur dominan komunitas sudah terdapat area terbuka multifungsi untuk kegiatan 
dan area berkumpul. Secara standar minimal sudah mewakili komunitas skateboard. 

 
3.2Prinsip Penyelenggaraan Berbasis Komunitas. 
Penyelenggaraan Taman Tematik Kota Bandung masih bertumpu pada Dinas Pemakaman dan 
Pertamanan (Diskamtam), pola kerjasama dengan pihak ketiga sudah dilakukan dibeberapa taman 
tematik dengan pihak ketiga dalam bentuk hibah, Coorporate Social Responsibility (CSR), dan 
kompensasi. Prinsip-prinsip penyelenggaraan diwujudkan dengan kolaborasi dari upaya penjangkauan 
universitas untuk inovatif , inisiatif dari pihak non profit bussinessdan pemerintah untuk memajukan 
tujuan dari desain komunitas[4]. Penyelenggaraan taman kota Bandungdinilai belum solid dimana 
partisipasi universitas dan non profit belum ada. Prinsip kolaborasi ini perlu dikembangkan kembali 
terkait kerjasama dengan universitas dan non profit. Universitas bisa dikerjasamakan dari 
pengembangan teknologi untuk taman tematik. Sedangkan volunteers dengan melibatkan  warga  
sekitar dan komunitas kreatif kota Bandung yang digunakan identitasnya untuk taman tematik. Jika 
pola penyelenggaraan melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat kota maka rancangan 
taman tematik secara holistik akan mewakili identitas komunitas dan terjaga dengan baik. 

 
 

4. Kesimpulan 
Simpulandidapatkan untuk fitur dominan rancangan fisik taman tematik dari sisi kegiatan komunitas 
secara standar minimal sudah terpenuhipada aspek rekreasi/kegiatan aktif. Namun representasi 
dominan komunitas belum secara holistik teridentifikasi. Khususnya pada hal kreatifitas dan 
produktifitas. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak ada peran komunitas sehingga fitur-fitur tersebut 
hanya mewakili sedikit identitas komunitas namun secara fungsi belum mengakomodir kebutuhan 
komunitas kreatif. Peran penyelenggaraan sangat penting dalam hal mewujudkan rancangan fisik.  
Pola penyelenggaraan taman tematik secara prinsip belum dapat dikatakan berbasis komunitas karena 
tidak ada peran 2 komponen yaitu universitas dan non profit. Sehingga merupakan hal bisa diduga jika 
fitur dominan taman tematik belum mewakili kebutuhan komunitas. 

Uraian Kebutuhan Dalam Fungsi Taman 
Kreatifitas Produktifitas Kegiatan Aktif 

Komunitas Skate 
Board 

Kegiatan yang bersifat 
pendidikan 

Kegiatan interaksi 
sesama/antar komunitas 

Bermain Skate Board 

Program − Program untuk membuat 
kegiatan seputar kegiatan 
skateboard 

Program untuk berkumpul 
(sharing) 

Program untuk Bermain 

Kebutuhan Fitur 
Taman 

Area Kegiatan Tempat Berkumpul Wahana Skateboard 

1 2 
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