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Abstrak 
 

Kampus dapat menjadi sample kota dalam skala kecil, terdiri berbagai ragam komunitas, budaya 
dengan kepentingan serta tujuan yang berbeda. Ruang terbuka publik di kawasan kampus Itenas 
menjadi suatu kasus yang menarik untuk di teliti dilihat dari sudut pandang sustainable site. Dalam 
penelitian sebelumnya didapatkan bahwa konektifitas yang belum optimal adalah dari sisi ekologi. 
Hasil identifikasi dari  parameter sustainable site meliputi (1)konektifitas, (2)Makna dan (3)Tujuan 
menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian ini dengan tujuan merancang rekomendasi arahan 
rancangan ruang terbuka publik kawasan Itenas yang optimal dilihat dari sudut pandang sustainable 
design. Penelitian dilakukan di ruang terbuka publik Itenas dan Kampus lain di Kota Bandung dan 
Jakarta sebagai pembanding. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis perpaduan ditahap 
pertama yaitu analisis deskriptif dan tahap ke dua yaitu metoda perancangan untuk arahan berbasis 
sustainable site dan regenerative design. Hasil didapatkan pola hubungan antara peristiwa, kegiatan 
dan waktu. Kriteria ruang terbuka yang diminati adalah sejuk, terdapat tempat duduk dan dekat 
jurusan tempat studi. Rekomendasi arahan diklasifikasikan dalam bentuk rekomendasi fisik dan 
administrasi-partisipatif. Untuk rekomendasi fisik dibagi menjadi 2 kategori intensifikasi dan 
ekstensifikasi. 

 
Key words: Rekomendasi, Arahan Rancangan Fisik, Ruang Terbuka Publik, Itenas, Sustainable Site 
 
1. Pendahuluan  
Lingkungan binaan dalam arsitektur tidak hanya terbatas dari ruang fungsi tertutup, namun dapat 
berupa ruang luar yang menjadi tempat berinteraksi beragam komunitas. Rancangan ruang luar dapat 
terjadi dari pola tatanan masa bangunan, dalam Gehl.J “Life between building merupakan kehidupan 
yang terjadi akibat pola tatanan massa, bergabung menjadi bentuk ruang komunal dalam suatu 
kawasan dan seluruh ragam kegiatan, sehingga membuat kawasan tersebut lebih bermakna serta 
menarik”[1]. Kampus merupakan kawasan berfungsi privat yang memiliki ruang terbuka publik untuk 
tempat berinteraksi civitas akademika. Kampus dapat menjadi sampel kota dalam skala kecil, dimana 
terdiri berbagai ragam komunitas, budaya dengan kepentingan serta tujuan yang berbeda.  

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari tahap ke 1. Tahap ke-1 merupakan penelitian dengan 
tujuan mengidentifikasi rancangan ruang terbuka yang terbentuk dari tatanan massa bangunan ditinjau 
dari sustainable site, dilihat parameter Connectivity, Meaning, Pupose [2] diterapkan pada ruang 
terbuka publik kampus Itenas. Dihasilkan konektifitas yang sudah tersistem dengan baik kecuali 
konektifitas ekologi. Dari pemaknaan ruang ruang terbuka publik aktif kampus itenas telah mencapai 
85%. Ruang terbuka publik pasif teridentifikasi 15%, yaitu di 3 titik simpul dengan kategori sarana, 
dan koridor. Untuk tujuan teridentifikasi setiap kategori Ruang Terbuka Publik Sarana, Komersil dan 
Antar Bangunan dikunjungi dengan tujuan yang sama yaitu duduk, mengobrol (interaksi). 

Hasil simpulan penelitian ke-1 menjadi baseline penelitian lanjutan tahap ke-2 yaitu merancang 
rekomendasi arahan (guideline) ruang terbuka publik kawasan Itenas berbasiskan sustainable site. 
Sustainable memiliki 3 unsur utama yaitu keberlanjutan dalam lingkungan, Ekonomi dan Sosial [3]. 
Namun untuk mencapai suatu ruang yang berkelanjutan diperlukan stimuli dan respon yang berlanjut. 
Secara psikologis akan menyebabkan pada dua macam kemungkinan respons yang diberikan oleh 
sistem kepribadian manusia pengunjungnya. Respons pertama yakni  respons ‘keluar’ berupa perilaku 
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atau kegiatan mahasiswa/pengunjung ruang terbuka tersebut, dan respons kedua adalah respons 
‘kedalam’ berupa terbentuknya image atau citra pada mahasiswa /pengunjung terhadap ruang terbuka 
tersebut. 

Dalam dunia ini tidak ada rancangan yang dapat memperbaharui diri sendiri Pembaharuan 
(regenerative) merupakan hubungan antara obyek  dan bagaimana membuat obyek tersebut 
berkembang dan membuat obyek tersebut memperbaharui [7]. Dengan menggunakan pendekatan 
sustainable design, kriteria ruang publik dan rancangan kampus serta regenerative design maka 
penelitian ini akan memberikan rekomendasi arahan ruang publik sebagai solusi untuk menuju 
regenerasi desain dan menyelaraskan kegiatan dan tempat. 

2. Metodologi  
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Obyek Studi adalah Ruang 
Terbuka Non Parkir Kampus Itenas dan Obyek pembanding ruang terbuka publik di kawasan 
pendidikan tinggi yang setara dengan Itenas dengan pertimbangan rancangan fisik dan lokasi di pusat 
Kota Bandung dan di DKI Jakarta, masing-masing tiga obyek.  
 

  
 

 

 

Gambar 1 Obyek Studi Utama (Google,2017 diolah) 

Pengambilan data dilakukan dengan dokumentasi, pengamatan langsung dan wawancara. Tim survey 
dibagi menjadi dua tim, yaitu tim Bandung dan tim DKI Jakarta masing-masing melakukan observasi 
untuk pengambilan data di obyek pembanding. Pemantapan data dilakukan di obyek utama. Penelitian 
tahap-2 menggunakan analisis dengan metoda perancangan berbasis regenerative design untuk 
mencapai sustainable site. Rekomendasi arahan dikeluarkan melalui tahapan regenerative design [6] 
untuk menentukan pola hubungan dalam ruang publik Itenas. Indicator untuk rancangan diambil dari 
variable great place yaitu Sociability, Uses & activities, Access & linkages, dan Comfort & imageI 
[7].  
 



 

A-3 
 

3. Hasil dan Diskusi 
3.1 Analisis dan Evaluasi Aspek Terkait di Ruang Terbuka Itenas 
Ruang terbuka publik kampus ini dari sisi ekologi, belum mengadaptasi pola siklus alam. Bisa dilihat 
belum terdapat area pengolahan air limbah ruang terbuka publik. Sistem drainase sudah teridentifikasi 
namun dialirkan ke drainase kota tidak tersiklus dalam kawasan. Tidak terdapat sumur resapan dan 
area softscapes di beberapa tempat masih kurang, terutama tanaman keras yang memiliki tajuk. Dalam 
sustainable site, sebuah kawasan dapat menjadi tempat habitat-habitat alam, selain manusia sehingga 
terjadi biodiversity. 

Dari sudut konektifitas site dan aktifitas, simpul-simpul zone publik berupa sarana yang membentuk 
ruang terbuka publik memberikan respon terhadap keaktifan aktifitas. Pengunjung berkumpul pada 
periode tertentu pada kode 8 (masjid) ketika waktu ibadah. Titik ruang terbuka publik-sarana lain, 
terespon secara continue tidak diperiode tertentu. Hal tersebut karena adanya stimuli aktifitas yang 
independen dan bersifat menyenangkan yaitu makan (di kode 10-kantin) dan rekreasi (di kode 20-
lapangan Basket). Sedangkan titik ruang terbuka bentukan massa yaitu kategori koridor dan entrance, 
keaktifannya terespon karena aktifitas proses belajar.  

Pada kode 17 (MKDU-ged.Planologi), titik ini tidak menjadi aktif karena lokasi tidak strategis dan 
tidak ada aktifitas lain yang dapat direspon oleh pengunjung (jauh dari sarana). Sedangkan ruang 
terbuka publik pada kode 7, ditinjau dari lokasi, berhubungan dengan sarana komersil (kode 9) tetapi 
dari sisi rancangan area ini ditutupi pagar tinggi, tidak terdapat area duduk serta tidak teduh. Tiga 
kasus area pasif tersebut membuktikan Tidak adanya stimuli mengakibatkan tidak terjadinya respon 
dari manusia, pikiran dan aktifitas [4] sehingga setting site tidak terbentuk sempurna. 
 

3.2 Analisis Pola Hubungan Ruang Terbuka Kampus pada Regenerative Design dalam Aspek 
Sustainable Site 

Pada obyek studi di kampus lain Kota Bandung dan Kota Jakarta observasi dilakukan, Terdapat 
elemen/fitur rancangan terbuka yang diminati oleh setiap mahasiswa di beberapa tempat yang 
diobservasi, sebagai bagian dari pemaknaan ruang. Elemen-elemen tersebut dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini . 
 

Gambar 2 Elemen dan Rancangan Ruang Terbuka yang Diminati 

Dari pengamatan di atas, elemen rancangan dan kriteria rancangan sama dengan hasil observasi di 
kampus Itenas dan kampus pembanding. Dinding pembatas dan tangga taman dijadikan tempat 
duduk, Lantai selasar dijadikan tempat berinteraksi sambil duduk. Area periferi innercourt menjadi 
tempat yang nyaman untuk berinteraksi. Kriteria utama yang dicari oleh mahasiswa ini adalah 
keteduhan dan dekat dengan jurusan. Dari sisi pemaknaan ruang publik terbuka, kriteria utama 
secara umum yang dicari oleh mahasiswa ini adalah keteduhan dan dekat dengan jurusan adalah 
(1)Area tersebut sejuk (terkena daerah pembayangan). Baik itu akibat pembayangan vegetasi, 
kanopi/atap atau bangunan. (2)Terdapat tempat yang dapat diduduki. (3)Dekat dengan jurusan 
user. 

Aspek elementer pembentuk peristiwa [5] menjadi penentu dalam mendefinisikan pola hubungan, 
maka keterkaitan antara aktifitas, lokasi ruang publik dan peristiwa yang terjadi pada ruang 
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terbuka di Itenas adalah : (1)Berdasarkan waktu non periodic dimana kegiatan yang tidak dibatasi 
oleh waktu adalah berkumpul/nongkrong dan mengobrol dengan lokasi tersebar di setiap, 
khususnya di sekitar jurusan. (2)Berdasarkan waktu periodic dimana kegiatan dibatasi oleh waktu-
waktu tertentu saja bergantung stimuli saat itu. Seperti aktifitas ibadah di masjid, kantin dan 
kegiatan olahraga. 

 
3.3 Identifikasi Indikator yang Perlu Dicapai Dalam Menentukan Arahan/Guideline. 

Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari ruang publik atau ruang komunal. Seperti yang telah 
dijelaskan di atas, ruang publik terbuka yang baik merupakan tempat dimana kegiatan sosial, 
ekonomi terjadi, dan percampuran budaya. Terdapat 4 (empat) kualitas utama yang perlu dimiliki 
ruang terbuka, yaitu ruang publik yang aksesibel, menumbuhkan aktivitas pengunjung, nyaman 
serta memiliki visual yang baik dan memiliki nilai sosial dimana setiap individu dapat bertemu 
satu dengan lainnya dan membawa orang ketika berkunjung [7] 
 

Tabel 1 Indikator dalam Ruang Publik 

Variable Great Place Indikator

Sociability  Terbentuknya Interaksi berkelanjutan 

Uses & activities  Terjadi kegiatan-aktifitas 

Access & linkages  Terkoneksi dengan simpul-simpul lain 

Comfort & image - Ruang terbuka Sejuk dan terawat 
- Terdapat tempat duduk 
- Terbentuknya ruang terbuka di tiap jurusan dengan identitas 
- Terbentuknya ruang terbuka di area publik dengan identitas Itenas 

 
3.4 Arahan Regenerative Design dalam Aspek Sustainable Site 

Dari hasil tahapan dalam penentuan pola hubungan dan aspirasi untuk masa depan ,didapatkan 
bahwa (1)Perlunya memberikan stimuli untuk ruang pasif, (2)Rancangan tematik untuk 
meningkatkan homogenitas (partisipatif) dan identitas. (3)Konektifitas ekologi dalam upaya 
berkelanjutan. (4)Penyelesaian ruang terbuka akibat peristiwa (penjual makanan illegal dan bazaar 
serta kegiatan music). Sedangkan untuk aspek kedua, penelitian ini hanya difokuskan pada 
guideline yaitu proses awal disain tidak sampai rancangan/disain final.  

Rekomedasi arahan secara fisik akan dibagi menjadi 2 yaitu secara intensifikasi (perbaikan 
kualitas) dan ekstensifikasi (penambahan). 
1. Intensifikasi  

Intensifikasi secara umum adalah kegiatan penyediaan dan rancangan ruang terbuka hijau ke 
arah sisi kualitas secara keseluruhan, dimana diperlukan arahan berbentuk elemen rancangan 
yaitu: (1)Vegetasi bertajuk sedang untuk pembayangan, (2)Area duduk yang terlindungi, (3) 
Kanopi, pergola di area pedestrian. 
Intensifikasi secara khusus dibagi 2 kategori yaitu: 
 
(1) Berdasarkan Kategori Ruang Publik 
Peningkatan kualitas secara khusus diperlukan karena adanya pertimbangan bahwa ruang 
terbuka publik terstimuli dengan baik jika ada homogenitas. Dalam hal ini, pengguna ruang 
publik secara privat adalah terkonsentrasi di mahasiswa sekitar jurusan dimana ruang publik 
terbentuk. Namun untuk ruang publik secara umum yaitu dengan kategori Komersil dan 
sarana maka homogenitas disini adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan temporal sebagai 
pemicu aktifitas. 
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Tabel 2 Rekomendasi Tematik dalam Intensifikasi 

No Waktu Stimuli/Pemicu Jenis/Kategori Ruang 
Publik 

Rekomendasi Tematik 

a. Non 
Periodik  

Kegiatan perkuliahan 
(terus menerus) 

Privat  
- Entrace  
- Antar Jurusan 

Eksplorasi tematik identitas jurusan 
secara khusus 

b. Periodik Individu Publik Komersil Tematik identitas fungsi dan Itenas 

Event Publik Sarana Olahraga Tematik identitas fungsi dan Itenas

Jam Ibadah Publik Sarana Ibadah Tematik identitas fungsi  

 

Arahan rancangan fisik-tematik berdasarkan kategori Ruang Publik Itenas adalah 
rekomendasi tematik untuk yang berlaku spesifik yaitu pada jenis kategori ruang publik 
privat entrance dan antar jurusan.yaitu : (a)Fitur/elemen. Penerapan tematik disini dapat 
berupa fitur/elemen landscape yang bersifat visual appropriate, mampu mengidentifikasi 
fungsi bangunan.(b)Fungsi Pendukung Sarana Pembelajaran. Ruang publik terbuka bila 
dilihat fungsinya tidak hanya sebagai tempat interaksi yang non akademik saja. Tetapi dapat 
dirancang sebagai sarana pendukung akademik yaitu research/penelitian. Interaksi sosial 
yang berbasis akademik akan terbangun di ruang publik ini.  

(2) Berdasarkan Kategori Ruang Pasif  
Arahan rancangan fisik berdasarkan kategori Ruang Publik Itenas yang pasif dibagi menjadi  
2 jenis penyelesaian, dilihat dari jenis kategori ruang publik. Lihat tabel di bawah ini. 
 

Tabel 3 Rekomendasi Rancangan Fisik di Lokasi pasif 

No Waktu Stimuli/Pemicu Jenis/Kategori Ruang Publik Rekomendasi Rancangan Fisik

a. Non 
Periodik  

Kegiatan 
perkuliahan (terus 
menerus) 

- Kode 16 (ged. informatika-
ged. MKDU) 

- Kode 17 (ged. MKDU-
ged.Planologi).

Eksplorasi tematik identitas 
jurusan secara khusus 
 

b. Periodik Event - Kode 7 (Lapangan Tenis) Perubahan fungsi tidak hanya 
berupa lapangan tenis, namun 
diarahkan untuk menjadi tempat 
multifungsi (untuk event 
bazaar,music,alternative 
parkir,dll) 

 
(3) Penyediaan Sarana Dan Infrastruktur Berbasis Ekologi 
Hasil penelitian konektifitas yang belum terbentuk adalah konektifitas lingkungan. 
Rekomendasi untuk rancangan berbasis ekologi ini adalah menyediakan sarana dan 
infrastruktur yang berbasis ekologi. Dalam hal ini perlu ide yang terintegrasi dari stakeholder 
kampus. 
 

2. Ekstensifikasi 
Hal yang akan menjadi rekomendasi arahan untuk penambahan ruang terbuka publik adalah 
(1) Menjadikan selasar, pedestrian sebagai area interaksi civitas akademika. Dalam hal ini 
perlu adanya penambahan elemen rancangan berupa kanopi dan tempat duduk. (2) 
Penambahan vegetasi sebagai fungsi ekologi dan kenyamanan dengan rancangan vertical 
garden. (3) Jika ada pembebasan lahan dan pembangunan secara horizontal, maka 
direkomendasikan untuk mempuat ruang publik terbuka yang sesuai kriteria.(4)Jika ada 
penambahan luas secara vertical maka diharapkan terdapat ruang terbuka indoor yang 
nyaman dan menyediakan fitur/elemen dan  fungsi yang samadengan kriteria di atas. 
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Rekomendasi Arahan Administratif dan Partisipatif adalah pengoptimalkan koordinasi antar lintas 
stakeholder dan civitas akademika berkaitan: (1) Kerjasama, koordinasi serta keterlibatan dalam 
pemanfaatan ruang terbuka sebagai area interaksi dan pendukung kegiatan belajar mengajar.Membuat 
panduan untuk rancangan fisik umum. (2) Kerjasama dalam memelihara ruang terbuka publik Itenas, 
membuat panduan mengenai tugas dan wewenang masing-masing. 

4. Kesimpulan 
Rekomendasi arahan/guideline yang telah kami rancang dengan dasar penelitian dari tahun 2017 
sampai 2018. Arahan ini perlu ditindak lanjuti untuk menjadi pedoman teknis masterplan dan sampai 
dengan rancangan fisik. Dari pola hubungan yang telah ditetapkan maka rekomendasi arahan dibagi 
menjadi tiga yaitu (1) rekomendasi secara fisik, (2) rekomendasi administrasi, (3) rekomendasi 
partisipatif. Pembagian tersebut sejalan dengan teori kolaborasi dalam rancangan dimana salah satu 
untuk mencapai system keberlanjutan adalah dengan penyelenggaraan desain berbasis komunitas 
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Abstract 
 
Many architects and building designers preferred to choose natural cross ventilation to generate 
indoor air movement and improve thermal comfort in their building. Unfortunately, in the certain 
conditions, especially in hot climate, the application of conventional concept of natural ventilation 
alone does not always successfully. These circumstances could be provided an effective outlet area at 
the top of building and use a stack ventilation strategy for the best solutions. This research tend to 
investigate and develop a new stack ventilation strategy using the solar roof collector combine with 
turbine ventilator on building model under Indonesian conditions. The objectives of this research are 
to develop the best feature of hybrid system and to create a new type of ventilation system to achieve 
indoor thermal comfort. There are three methodologies used for this research namely, theoretical 
background, design development prototype and computational fluid dynamics (CFD) simulation. This 
research will design and create the model of hybrid ventilation to carry out the simulations. Finally, 
the performance of this new hybrid ventilation system will be studied in modeling building using CFD 
simulations to determine temperature difference and air velocity. The outcome of the study is expected 
that the development of the new hybrid ventilation through stack ventilation strategy using roof solar 
ventilator combine with hybrid turbine ventilator can significantly reduce air temperature in tropical 
humid climate. The study also expects that appropriate design decisions on this strategy will not only 
be an energy efficient tool to improve indoor thermal environment but also it will enhance the 
building aesthetic. 
 
Key words : Hybrid Ventilation, Stack Ventilation, Roof Solar Collector, Turbine Ventilator, CFD 
 
1. Introduction 

Hot humid tropical conditions in Indonesia affect the high temperature and low air flow which affect 
on the comfortable indoor environment. Enhancement of stack ventilation strategy with hybrid 
ventilation system expected not only can significantly decrease air temperature in the rooms but also 
the large energy savings can be achieved. Furthermore, it can reduce the reliance on air conditioning, 
saving energy, cost effective and consequential environmental effects of full year-round air 
conditioning. 
1.1 Problem Statement 

Other specific problem statements of this study are as follows: 
1. There are some problem and potential in hybrid ventilation system through stack ventilation 

strategy using roof solar collector combine with turbine ventilator. Therefore, developing of 
the best hybrid ventilation system will be needed. 

2. There is a lack of examine of new hybrid ventilation system through stack ventilation 
strategy using roof solar collector combine with turbine ventilator.  

 
 1.2 Research Objective 
This research tend to investigate and develop a new hybrid ventilation through stack ventilation 
strategy using the solar roof collector combine with turbine ventilator on building model under 
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Indonesian conditions. The objectives of this research are to develop the best feature of hybrid system 
and to create a new type of ventilation system to achieve indoor thermal comfort. 

 
1.3 Literature Review 
Hybrid ventilation is a new ventilation concept that combines between natural and mechanical 
systems with best features. In order to characterize a hybrid ventilation strategy, it is important to 
describe the hybrid ventilation principle. The main hybrid ventilation principles are firstly is natural 
and mechanical ventilation, this principle is based on two fully autonomous systems where the control 
strategy either switches between the two systems, or uses one system for some tasks and the other 
system for other tasks. Secondly, fan-assisted natural ventilation, this principle is based on a natural 
ventilation system combined with an extract of supply fan. Thirdly, stack and wind-supported 
mechanical ventilation, this principle is based on a mechanical ventilation system that makes optimal 
use of natural driving forces. [1].  
Meanwhile, according to Randall (2006) the natural driving forces for ventilation are the wind and 
stack effect. These are, of course, variable and less easy to control than the forces associated with 
mechanical systems. On the other hand, where used successfully they can enormously reduce capital 
and running costs of mechanical and electrical plant and reduce the need for plant space [2]. 
Moreover, Gladyszeska et.al (2012) stated that the stack ventilation is driven by difference between 
outdoor and indoor air density which are caused by thermal discrepancy. However, the direction and 
velocity of the wind have an important effect on it. In the most favorable situation, when a light wind 
blow in  such way that the exhausted air is sucked out at the outlets of ventilation ducts, 
simultaneously fresh air flows through air inlet vents inside the rooms, which increases the air change 
rate [3]. Ismail et.al (2012) stated that stack ventilation can be defined as the upward movement of air 
through openings in a building fabric due to thermal buoyancy and/or negative pressure generated by 
the wind over the roof. This principle makes this ventilation strategy less dependent on outdoor wind 
condition and makes it more significant to improve natural ventilation in a building with limited side 
openings, like in a terrace house [4]. 
On the other hand, solar induced ventilation is able to reduce indoor air temperature by roof solar 
collector strategy. According to Awbi, (2003), the advantage of a roof collector is that a large surface 
area is available for collecting the solar energy. Hence, depending on its design and the climate, 
higher air exit temperatures can be achieve ventilation rates close to a solar chimney [5]. However, 
Khedari et al,(2000) stated that the solar induced ventilation through roof solar collector strategy alone 
is not sufficient to achieve comfort for occupants. The required Air Change per hour (ACH) for 
comfort was up 20 ACH but by using roof solar collector the ACH rate only 4-5 ACH. Based on 
literature survey, it can be summarized that the potential solar induced ventilation using stack 
ventilation strategy alone need to improve in order to enhance the performance and stability [6]. In 
addition, according to Fatimah, et al (2012) the purpose of the roof solar collector is to capture 
maximum amount of solar radiation in order to heat up the air. The function of the roof solar collector 
is to maximize the air temperature in the channel. Therefore, the most important configuration 
variables are the channel, cavity width, inlet size and tilt angle. Inside the channel, the cavity width 
and the channel length influence the creation of the thermal and velocity boundary layers [7]. 
Furthermore, nowadays, saving energy, utilizing natural and green energy resources are one of the key 
concerns.  By employing natural methods, ventilation energy can be saved to replace electric fans or 
air conditioners. Wind driven turbine ventilator is the one of natural ventilation devices [8]. However, 
the research of turbine ventilator is still limited. It has to develop further to achieve good performance 
and it can also have good function to achieve indoor thermal comfort for occupants. According to Lai, 
(2003) turbine ventilator is an equipment that use natural wind forces to bring out the rotation of the 
turbine and creates a negative pressure at the down–stream end of the pipe line to exhaust airflow [9]. 
In addition, Lin,Y.P. et.al, (2010) stated that turbine ventilator is a helpful part of a building’s 
ventilation system [10]. Wind-driven turbine ventilator is one of the ventilation strategies that is 
considerable cheap and technologically simple to operate [11].  Daut et.al (2011) stated that the main 
function of the free spinning turbine/roof ventilator is to provide fresh air in roof space and living 
area. In addition, in certain condition turbine ventilator can produce the electrical energy from the roof 
ventilator that will spin when the wind exist [12]. However, Feng et al, (2011) stated that the 
performance of turbine ventilator always unstable and depends on the outdoor wind condition [13]. 
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In addition, according to M. C. Hsieh, et.al (2013) there are two rotating principles of the turbine 
ventilator. The first principle is the hydromechanics that the air current can flow from the high 
temperature area to the low temperature area to motivate blades to rotate. This air convector can both 
exhaust and ventilate spontaneously, when the indoor and outdoor temperature is different. The air can 
flow through the gap of the turbine blades from high temperature side to low temperature side; 
therefore a spontaneous ventilating phenomenon is formed. The second principle, when the turbine 
wheel revolves, the high temperature air will be discharged from the room, so the air density in the 
room can be reduced, then the cold air outdoor enters the room to achieve the convection goal [14].  
According to Frank, et.al (2007), hybrid ventilation is the combination of natural and mechanical 
ventilation, is an encouraging strategy to achieve energy efficient with good indoor air quality and 
thermal comfort [15]. Fanger (1970) stated that thermal comfort for a person is defined that condition 
of mind which expresses satisfaction with the thermal environment. The reason for creating thermal 
comfort is to satisfy man’s desire to feel thermally comfortable. The most important variables which 
influence the condition of thermal comfort are activity level (heat production in the body), thermal 
resistance of the clothing (clo-value), air temperature, meant radiant temperature, relative air velocity 
and water vapour pressure in ambient air [16]. Another statement discussed by Allard (1998) that 
human thermal comfort is defined as the conditions in which a person would prefer neither warmer 
nor cooler surroundings [17]. The statement also supported by Santamouris (2003) thermal comfort is 
listed by occupant that is one of more important requirement for any building. The occupants will 
react to any discomfort and then take actions to restore the condition. Therefore, the successful 
building is depends on comfortable indoor environment. On the other hand, thermal comfort is 
governed by many physiological mechanisms of the body. Human body have different perception 
from person to person so that it is difficult to get more than 50 % of the people affected to agree that 
the conditions are comfortable [18]. 
Base on the fact mentioned above, there is no research attempt to combine those strategies to enhance 
the performance and stability. For that reason, it is suggested in the present research to develop a 
potential of new hybrid ventilation system through stack ventilation strategy using roof solar collector 
combine with turbine ventilator. Further, the experimentally test will be conducted to examine their 
performance. 

 
2. Methodology 

2.1.Theoretical Method & Inventory 
a. Literature review to collect all the relevant information about : 

- hybrid ventilation 
- stack ventilation 
- roof solar collector 
- turbine ventilator 
- thermal comfort 

b.The information will be taken from journals, papers, books, standards, website and 
interviewing with the expert. 

 
2.2 Computer Simulation Method 

This simulation is to test and validate the model of new hybrid ventilation system and then to 
identified and determined the performance of the model. The processes are as follows : 
a. Development of simulation modeling for the base case. 
b. Test the base case and compare with the real data for validation purposes. 
c. Applied the new hybrid ventilation system to the base model and analyzed the indoor are 

condition or the test model for example the air velocity, ambient air temperature, solar 
radiation etc. 

 
3. Discussion 

3.1 Development Prototype 
The prototype models investigated in the experiment. Prototype is the base model, its means that 
its configuration, dimensions, and material are derived from literature study. 
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The configurations and dimensions of the prototype are resulted from literature survey. The 
effective length of roof solar collector’s channel is 1 m. (Khedari et.al 1997).Therefore the overall 
dimensions of roof solar collector are 1 x 1 x 0.2 m (length, width, cavity width)(Fatimah, et.al, 
2012) 
The effective solar collector tilt angle is 30°, inclined from horizontal. The cavity width of 0.2 m 
is selected as smaller size, such as 0.1 m,  (Bouchair, 1994, Miyazaki, 2006). This prototype has 
high air temperature at the exit of roof solar collector is essential in achieving high air 
temperature inside the vertical stack. The maximum height of vertical overall height is 1 m for 
prototype C. Meanwhile, the height of vertical stack of prototype A and B are similar 0.5 m. 
The present research, the structure of the prototype is made of mild steel or stainless steel. The 
outer and inner sides of the walls were covers with aluminium foil. The purpose of cover by 
aluminium foil at the outer of the wall is to reduce the solar radiation absorption, whereas at the 
inner inside, it reduces the radiative heat transfer between the walls. The aluminium foil was 
painted with black epoxy paint in order to enhance the solar radiation absorption (Fatimah, 2012). 
The rock wool insulation underneath the absorber is able to reduce heat transfer to the space 
below. The space beneath the prototype was fully covered in reducing wind effect at that roof 
solar collector inlet. 
 

 
 

Figure. 1. The Prototype 
 
3.2 Component of prototype 

There are four components in this model of present research: 
 First component is Roof Solar Collector. (RSC)  
 Second component is vertical stack  
 Third component is conventional turbine ventilator 
 Fourth component is exhaust fan generated by photovoltaic solar panel to support turbine 

ventilator. 
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Figure. 2. Components of the Prototype 

 
3.3 Basic Concept & Prototype Mechanism 

 
The system of this prototype will utilize natural power. The mechanism of this prototype are : 
 If the indoor temperature increase, the indoor hot air will be raise up and exit through air 

channel in the indoor ceilings and flow through the channel on the roof.  
 Roof solar collector will raised the air temperature in the channel when the solar collector is 

heated by sunlight, the heated air in the channel rises then flows into the vertical stack due to 
the pressure difference.  

 At the top, the turbine ventilator generated by photovoltaic can suck the heated air move to 
outside of the building. The turbine ventilator can spin all year round 24 hours a day so that 
the hot air from indoor room always remove all the time. 

 With this new strategy, the presence or absence of wind, the turbine ventilators will keep 
spinning because of fan supported by photovoltaic power. 

 Hopefully, this new combination strategy can be made as an alternative device to reduce 
indoor air temperature to achieve thermal comfort. 

                              
                               Figure. 3. Basic concept and Prototype Mechanism 
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   Figure. 4. Application Prototype of hybrid turbine ventilator with roof solar collector 

 
4  Conclusion 

The outcome of the study is expected to show that, the effectiveness of the new hybrid ventilation 
through stack ventilation strategy using roof solar collector combine with turbine ventilator 
systems will decrease air temperature to achieve indoor thermal comfort. The study also expect to 
suggest that appropriate design decisions on stack ventilation through roof solar ventilator 
strategy combine with  turbine ventilator systems can significantly reduce the heat on building in 
hot humid climate.   
The most important aspect is the thermal environment and energy efficiency. Hence, findings of 
this study will enable and provide architects and building designers with wider range of options in 
selecting appropriate hybrid ventilation design strategy for achieving the balance between thermal 
environment and energy consumption. In the coming future, from the architectural point of view, 
it is quite interesting to expect that the turbine ventilator combine with solar roof collector will 
not only be an energy efficient tool to improve indoor thermal environment but also it will 
enhance the building aesthetic. 
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Abstrak 

Perkembangan perekonomian terjadi di seluruh wilayah Kota Bandung, akibat dari perkembangan 
perekonomian tersebut banyaknya bangunan-bangunan komersial yang merubah fungsi tertentu maupun 
fungsi bangunan lama ke bangunan baru. Salah satu perubahan yang signifikan terjadi di koridor 
Jl.IrH.Djuanda (Dago) dimana terjadi perubahan fungsi dan aktivitas dari hunian menjadi fungsi lain. 
Perubahan fungsi pada beberapa bangunan di Jl.Ir. H.Djuanda seperti pada bangunan tiga villa (de drie 
lokomotive) dari unit hunian menjadi bangunan komersil yang menyebabkan berubahnya beberapa 
elemen pada bangunan dan ruang luar sekitar massa bangunan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara studi literature, wawancara dan observasi 
lapangan untuk mengetahui perubahan ruang luar dari masssa bangunan tiga villa akibat perubahan 
fungsi bangunan. Hasil penelitian yang dilakukan pada tiga rumah vila dapat menggambarkan bahwa 
perubahan fungsi menyebabkan terjadinya perubahan massa bangunan dan desain juga besaran dari 
ruang terbuka. Perubahan fungsi hunian menjadi komersial perdagangan yang terjadi pada site 3 no.111 
, site 2 no.113 kembali menjadi fungsi hunian  yang awalnya fungsi komersial perdagangan dan site 1 
no.115 tidak terjadi perubahan fungsi sejak awal tetap sebagai fungsi hunian. Akibat perubahan fungsi ini 
komposisi dari massa bangunan beserta ruang terbuka dan ruang terbuka hijau masing masing site 
berbeda. Luasan massa bangunan site 3 no.111 bertambah sebesar 66%, site 2 no.113 tidak mengalami 
penambahan massa bangunan, site 1 no.111 bertambah 30%. Komposisi ruang terbuka dan ruang 
terbuka hijau, site 3 no.111 ruang terbuka 22% - ruang terbuka hijau 0%, site 2 no.113 ruang terbuka 
23% - ruang terbuka hijau 40%, site 1 no.111 ruang terbuka 19% - ruang terbuka hijau 44%.  

Kata kunci:  Perubahan Fungsi dan Aktivitas, Ruang Terbuka. 

1. Pendahuluan  

Perkembangan koridor jalan Dago yang awalnya berupa kawasan villa berubah menjadi kawasan 
komersil, perubahan yang terjadi pada pemukiman kawasan dago berubah menjadi fungsi lain selain 
perumahan (komersial, perkantoran dan jasa), rumah-rumah yang tersisa pun kini berpagar tinggi” 
,tercatat tiada kurang dari 18 fungsi komersial, 13 bank, 9 hotel, lebih dari 10 kafe/ restoran, 3 perusahaan 
asuransi, lebih dari 10 kegiatan usaha lainnya seperti toko swalayan, mall, money changer, broker valas 
sampai dengan lembaga pendidikan. 

Akibat pergeseran beberapa fungsi bangunan di koridor Jl. Ir. H Djuanda dari pemukiman menjadi 
perdagangan dan jasa mengakibatkan terjadi perubahan bentuk massa bangunan dan ruang luar pada 
massa bangunan konservasi. Perubahan ruang luar yang terjadi cukup signifikan, baik itu dalam visual, 
fungsi, material maupun aktifitas yang membuat ruang luar sekitar massa bangunan khususnya bangunan 
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bersejarah ini hampir kehilangan jati dirinya. Seperti halnya kasus bangunan 3 villa yang mana dua dari 
tiga bangunan (111 & 113), telah berubah fungsi menjadi factory outlet, pertokoan, dan cafe, sedangkan 
satu bangunan lagi masih berfungsi sebagai rumah tinggal (115). Akibat dari Perubahan tersebut 
komposisi, bentuk dan elemen ruang terbuka ada yang hilang atau digantikan dengan elemen yang lainnya 
contohnya ruang terbuka hijau yang berubah menjadi lahan parkir, penambahan massa bangunan, 
perubahan warna fasade bangunan dll. 

Proses beraksitektur menghasilkan karya arsitek dengan fungsi tertentu yang akan direspon oleh pengguna 
dalam bentuk aktifitas. Ruang fungsi, tidak hanya terbatas dalam ruang dalam yang terlingkupi bidang, 
namun dapat juga berupa ruang luar yang berfungsi untuk berbagai aktifitas. Ruang terbuka publik bagian 
dari ruang fungsi yang akan terbentuk dari tatanan massa bangunan dan dapat difungsikan sebagai area 
komunal komunitas. Menurut Gehl.J, 1996,  ruang terbuka sekitar massa bangunan dapat juga bersifat 
privat bergantung pada lokasi dan kepemilikan [1]. Ruang terbuka pada fungsi hunian atau rumah 
digunakan sebagai tempat resapan air juga aktivitas penghuninya, bentukan ruang terbuka hunian pada 
satu koridor dapat berfungsi juga sebaga bagian dari ruang terbuka kota.  

Pertimbangan di atas menjadi dasar penelitian ini, untuk melihat perubahan rancangan  ruang luar pada 
bangunan konservasi dilihat dari aspek keberlanjutan mengingat perubahan fungsi menyebabkan rencana 
ruang luar sering berubah akibat dari perubahan fungsi bangunan, perubahan ini terkadang menyebabkan 
permasalahan pada bangunan konservasi. 

2. Metode Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Strauss (1990:7) dalam 
Ahmadi (2011) [2], penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan 
yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistika atau alat kuantifikasi lainnya. Metode pengambilan 
data dilakukan dengan survey lapangan, survey instansional dan studi literatur. Metode analisis dilakukan 
secara deskriptif yang akan menggambarkan bagaimana kondisi ruang luar massa bangunan konservasi, 
kebutuhan dan pendapat penghuni dan warga yang mengunjungi lokasi tiga rumah villa. 

 3. Hasil dan Diskusi 

Lokasi dari tiga Rumah Villa berada di Jalan Ir. H. Djuanda Kota Bandung, dikenal juga dengan nama 
Villa De Locomotiven, dirancang oleh arsitek berkebangsaan Belanda bernama A.F. Aalbers dibangun  
pada tahun 1936-1938 [3].  Fungsi awal dari bangunan tiga Rumah Villa ini adalah fungsi hunian dengan 
konsep rumah villa, dimana perbandingan antara ruang terbuka lebih luas dari besaran rumahnya, fungsi 
ruang terbuka ini dibuatkan sebagai fungsi taman dan resapan. Berdasarkan data foto dari buku  A.F. 
Aalbers (Dorothee C. Segaar – Howler Tjeerd Boesma) site ketiga massa bangunan tidak diberikan 
batasan fisik berupa pagar beton/ bata tetapi diberi batasan berupa vegetasi, seolah olah ketiga site dari 
rumah villa tadi menjadi satu kesatuan. 
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Gambar 1. Foto 3 rumah villa diambil pada tahun 1936 
sumber : Segaar, 2000 

 
Bentuk dari site ketiga rumah villa ini hampir sama yaitu persegi panjang dari tepi Jl. Ir. H. Djuanda 
hingga batas lahan Institut Teknologi Bandung (ITB). Lokasi dari massa bangunan ditempatkan 
berdekatan dengan Jl. Ir. H. Djuanda dan lahan pada bagian belakang difungsikan sebagai lahan hijau 
berupa taman dan resapan air. 

3.1 Perubahan Fungsi Bangunan 

Fungsi bangunan tiga rumah villa dulunya adalah hunian. Kondisi yang sekarang ditemukan adalah 
terdapat perubahan fungsi yang pada ketiga rumah villa ini. Site 1, rumah no. 115 relatif tetap sebagai 
fungsi hunian. Site 2, rumah no. 113 awalnya hunian berubah menjadi perdagangan dan berubah lagi 
menjadi hunian karena pemilik yang baru ingin mengembalikan ke fungsi awalnya hunian. Site 3, rumah 
no. 111 fungsi hunian berubah menjadi perdagangan dan jasa. 
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Tabel 1. Perbandingan Fungsi Bangunan 

   

Massa bangunan asli  site 3 
no.111 

Massa bangunan asli  site 2 
no.113 

Massa bangunan asli  site 1 
no.115 

Fungsi bangunan Perdagangan 
dan jasa 

Fungsi bangunan Perdagangan 
dan jasa dan sekarang berubah 
kembali menjadi hunian 

Fungsi bangunan hunian 

 

3.2 Batasan dan Besaran Site 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran di lapangan masing masing site 3 rumah villa memiliki 
besaran yang sama kemudian luasan site menjadi berbeda antara satu dengan site yang lain,  hal ini akibat 
terjadi perubahan kepemilikan site. Pada lokasi site 3 site no 111 tidak terjadi perubahan batasan dan 
luasan lahan, lahan masih seperti awal. Site 2 dan 3 mengalami perubahan yang besar dimana site 2 
no.112 berkurang luasan lahannya dikarenakan diambil pada bagian belakang oleh site 1 no.115. Lahan 
yang memiliki luasan lahan terbesar adalah site 1 no.115 kedua adalah site 1 no.111 dan yang terakhir 
adalah site 2 no.113.  Batsan site masing masing  dan besaran masing masing site dapat dilihat pada 
gambar  dan tabel di bawah. 

 

Gambar 2. Batasan site Tiga rumah villa 
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Tabel 2.  Besaran luasan site 

  

SITE  3  

VILLA No.111 

SITE 2  

VILLA No.113 

SITE 1  

VILLA No.115 

LUAS LAHAN 1,920.69 m2 1,191.71 m2 2,666.87 m2 

 

3.3 Bentuk dan Luasan Massa Bangunan 

Massa bangunan 3 rumah vila merupakan bangunan lama yang masuk kategori bangunan konservasi, 
bangunan terdiri dari 2 lantai dengan memiliki teras dan atap bangunan (roof top) yang bisa diakses oleh 
penghuni. Lokasi massa bangunan berada berdekatan dengan Jl. IR. H. Djuanda dengan jarak Garis 
Sempadan Bangunan (GSB)  + 30 meter dari batas kavling bagian depan, sedangkan batas samping + 2-3 
meter kiri dan kanan. 

 

 

 

Massa bangunan asli  site 3 
no.111 

Massa bangunan asli  site 2 no.113 Massa bangunan asli  site 1 
no.115 

Gambar 3. Bentuk massa asli  tiga rumah villa 

   

Massa bangunan asli  site 3 
no.111 

Massa bangunan asli  site 2 
no.113 

Massa bangunan asli  site 1 
no.115 

Gambar 4. Bentuk massa asli dan tambahan  tiga rumah villa 



 
 
 
 

A-70 
 

Bila dihitung dengan penambahan luasan massa bangunan baru maka site yang bertambah luasan massa 
bangunan paling besar adalah site 3 no.111 dan yang paling sedikit perubahannya adalah site 2 no.113 
sedangkan site 1 no.115 juga mengalami perubahan yang besar tetapi masih terdapat ruang terbuka.  
Penambahan luasan massa bangunan ini terjadi akibat penambahan ruang untuk kebutuhan fungsi tertentu 
sehingga pemilik melakukan penambahan massa di sekitar massa bangunan lama dengan merubah ruang 
terbuka yang ada menjadi bentukan massa bangunan 

 

Gambar 5. Bentuk massa asli dan tambahan  tiga rumah villa 

Tabel 3. Besaran luasan Bangunan lama dan baru 

TUTUPAN LAHAN VILLA No.111 VILLA No.113 VILLA No.115 

Luas Bangunan Lama 227.38 m2 444.84 m2 191.42 m2 

Luas  Bangunan  Baru 1,278.38 m2 0.00 m2 790.57 m2 

TOTAL 1,505.76 m2 444.84 m2 981.99 m2 
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3.4 Bentuk dan Besaran Ruang Terbuka 

Pada awal dibangun ruang terbuka dari 3 rumah villa berbentuk ruang terbuka hijau yang didesain menjadi 
sebuah taman baik di bagian depan massa bangunan maupun di bagian belakang  massa bangunan. Ruang 
terbuka lain didesain sebagai akses jalan kendaraan di bagian depan dan beberapa teras di bagian depan 
juga belakang. Perubahan terjadi di beberapa lokasi site dimana ruang terbuka hijau berupa taman berubah 
menjadi massa bangunan, lahan parkir dan teras teras tertutup untuk fungsi tempat makan. Perubahan ini 
terjadi di lokasi site 3 no.111 yang menjadi fungsi komersial perdagangan. Pada bagian depan site 
digunakan sebagai tempat parker dan seluruh lahan ditutup dengan menggunakan perkerasan berupa 
paving sama sekali tidak terdapat lahan resapan berupa tanah atau ruang terbuka hijau, hanya tersisa satu 
buah vegetasi besar didepan massa bangunan dan terdapat lahan yang terbuka disekitar vegetasi tersebut. 

 

Gambar 6. Ruang terbuka depan site 3 no.111 

Pada bagian belakan ruang terbuka dirubah menjadi massa bangunan sehigga site tertutup oleh seluruh 
massa bangunan, begitu juga pada bagian samping dari massa bangunan ditutup dijadikan massa 
bangunan. 

 

Gambar 7. Ruang terbuka belakang dan samping  site 3 no.111 

Site 2 no.113 yang pada awalnya merupakan fungsi komersial berubah kembali menjadi fungsi hunian 
sehingga ruang terbuka yang pada awalnya difungsikan sebagai teras makan tertutup dan fungsi pertokoan 
dijadikan ruang terbuka hijau berupa taman, pada bagian depan dan belakang bangunan. Pada gambar 
dibawah dapat dilihat upaya pemilik untuk mengembalikan ruang terbuka hijau yang pada awalnya 
dijadikan sebagai lahan parker fungsi perdagangan dan jasa  
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Gambar 8. Ruang terbuka depan dan belakang  site 2 no.113 

Site 1 no.115 adalah site yang relatif  tidak terjadi perubahan dari sisi ruang terbuka baikdi depan dan 
belakng site. Perubahan ruang terbuka lebih kearah luasannya saja, dimana luasan berkurang akibat dari 
penambahan fungsi penunjang untuk hunian. Pada bagian depan site malah tidak terjadi perubahan yang 
besar hanya penambahan bangunan keamanan dibagian depan site saja. 

Ruang terbuka pada site ini pun tidak mengalami perubahan dari segi material penutup lahan, material 
penutup lahan, hampir sama seperti desain awalnya. Komposisi taman dan massa bangunan masih terjaga 
begitu juga dengan fungsi taman sekitar massa bangunan masih terjaga dan tidak dirubah, dibawah ini 
kondisi dari ruang terbuka di bagian depan maupun bagian belakang site. 

Gambar 9. Ruang terbuka depan dan belakang  site 1 no.115 

Berdasar dari hasil pendataan lapangan dan perhitungan besaran ruang terbuka ketiga site 3 rumah vila ini 
proporsi paling luas dan tidak mengalami perubahan material penutup lahannya adalah site 1 no.115 dan 
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site 2 no.113, sedangkan untuk site 3 no.111 terjadi perubahan yang besar baik dari segi besaran luasan 
juga material penutup lahannya. Perhitungan besaran luasan ruang terbuka dapat dilihat dari tabel 
disamping. 

Tabel 6.  Besaran luasan Ruang terbuka 

TUTUPAN LAHAN VILLA No.111 VILLA No.113 VILLA No.115 

Ruang Terbuka 
Hijau 0.00 

m2 
479.91 m2 1,163.54 m2 

Ruang Terbuka 414.89 m2 266.87 m2 512.10 m2 

LUAS TOTAL 414.89 m2 746.78 m2 1,675.64 m2 

 

 

Gambar 10. Bentuk massa asli dan tambahan  tiga rumah villa 

 

4. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan pada tiga rumah vila dapat menggambarkan bahwa perubahan fungsi 
menyebabkan terjadinya perubahan massa bangunan dan desain juga besaran dari ruang terbuka. 
Perubahan fungsi hunian menjadi komersial perdagangan yang terjadi pada site 3 no.111 , site 2 no.113 
kembali menjadi fungsi hunian  yang awalnya fungsi komersial perdagangan dan site 1 no.115 tidak 
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terjadi perubahan fungsi sejak awal tetap sebagai fungsi hunian. Akibat perubahan fungsi ini komposisi 
dari massa bangunan beserta ruang terbuka dan ruang terbuka hijau masing masing site berbeda. Luasan 
massa bangunan site 3 no.111 bertambah sebesar 66%, site 2 no.113 tidak mengalami penambahan massa 
bangunan, site 1 no.111 bertambah 30%. Komposisi ruang terbuka dan ruang terbuka hijau, site 3 no.111 
ruang terbuka 22% - ruang terbuka hijau 0%, site 2 no.113 ruang terbuka 23% - ruang terbuka hijau 40%, 
site 1 no.111 ruang terbuka 19% - ruang terbuka hijau 44%.  
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Abstrak  
 

Kebutuhan area parkir kendaraan pribadi khususnya mobil di Itenas masih kurang segi ketersediaan 
ruang parkir nya. Ketersediaan ruang parkir yang melebihi volume kendaraan di Itenas menjadi 
masalah bagi pengguna kendaraan untuk memarkirkan kendaraan. Dari segi satuan ruang parkir dan 
nilai indeks parkir, Itenas tergolong masih cukup memadai untuk menampung jumlah kendaraan yang 
parkir di area parkir Itenas, dengan indikasi nilai Indeks Parkir 89%. Sebagai langkah nyata untuk 
merealisasikan kebijakan berdasarkan UI Greenmetric 2016, pengembangan kebijakan dilakukan 
untuk mengurangi lahan parkir, dengan asumsi pengguna akan beralih menggunakan bis kampus 
yang akan dioperasikan di Itenas. Dari penilaian terhadap alternatif kebijakan, didapatkan bahwa 
penurunan nilai Indeks Parkir akibat adanya pengurangan lahan parkir di kampus Itenas.  

 
Key words : UI Greenmetric, volume kendaraan, ruang parkir, pengurangan lahan parkir 
 
1. Pendahuluan  

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Bandung menjadi kota yang mempunyai daya tarik 
sendiri. Hal ini menjadikan Kota Bandung memiliki jumlah penduduk mencapai 2.771.138 jiwa. 
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk terutama di kota Bandung tentu akan meningkatnya 
berbagai macam kegiatan di perkotaan. Mayoritas penduduk kota saat ini berkegiatan dengan 
menggunakan kendaraan pribadi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap area perpakiran 
kendaraan, yang merupakan tempat atau bagian yang penting dan tidak bisa terpisahkan dengan suatu 
sistem transportasi di jalan raya. Seperti yang dilakukan oleh Claresta (2012) dan Rodrigues (2014) 
yang menemukan adanya permasalahan yang terjadi akibat terbatasnya lahan parkir di suatu wilayah.  

Termasuk di Itenas, salah satu kampus di Kota Bandung, yang memiliki permasalahan yaitu 
bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan luas area parkir yang tersedia. 
Banyaknya mahasiswa dan civitas akademika yang membawa kendaraan pribadi berdampak terhadap 
kurangnya kapasitas kendaraan di area parkir, khususnya mobil. 

Sehubungan visi Itenas untuk pembangunan berkelanjutan yang dilandaskan dengan nilai-nilai 
integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi, perlu adanya penelitian terhadap kondisi kebutuhan ruang 
parkir kendaraan saat ini dalam kaitannya pelayanan kendaraan pribadi di Itenas. Alternatif kebijakan 
yang akan disimulasikan adalah pengurangan lahan parkir karena adanya pengoperasian bis kampus. 
Asumsi yang digunakan bahwa ada perpindahan moda yang dilakukan oleh civitas akademika Itenas 
dengan beralih ke bis kampus, seperti penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2018) bahwa 
mayoritas  untuk dapat mengurangi kendaraan pribadi dengan penggunaan bis kampus dengan besaran 
tarif dan waktu tempuh tertentu. Pengurangan lahan parkir ini juga mengacu kepada Greenmetic UI 
2016, yang akan menjadi acuan dalam pengembangan strategi alternatif kebijakan. 

1.1 Pengertian UI GreenMetric 

UI GreenMetric adalah peringkat yang diluncurkan oleh Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2010. 
Tujuannya adalah untuk memicu universitas yang berpartisipasi untuk menyediakan lebih banyak 
ruang untuk penghijauan dan dalam menjaga lingkungan, serta mengembangkan energi berkelanjutan. 
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Dalam penilaian nya, UI GreenMetric memiliki 6 (enam) kategori yang memiliki bobot poin masing-
masing. Kategori ini bersifat umum sehingga penilaian dapat diterima di semua Negara. Kategori 
tersebut bisa dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Kategori yang digunakan UI GreenMetric 

No Indicator Categories 

TR 6 
Transportation 

(TR) 

Less than 10% decrease 
Between 10% - 30% decrease 
More than 30% decrease or 
parking is not permitted in 

campus 

Sumber : UI GreenMetric Guideline, 2016 
 
1.2 Pengertian Parkir 

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan 
kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak 
terpisahkan dari sistem jaringan transportasi. Pengaturan parkir pun akan mempengaruhi kinerja suatu 
jaringan, terutama jaringan jalan raya. Penyediaan lahan parkir perlu diperhatikan terutama di daerah 
perkotaan yang berpenduduk dengan aktivitas tinggi. Namun penyediaan lahan parkir semakin sulit 
karena bertambahnya jumlah pengguna jalan raya serta berkurangnya lahan tanah di daerah perkotaan. 
Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan 
tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi pula. 

Perencanaan parkir perlu memperhatikan hal-hal meliputi penyediaan lahan, kebutuhan ruang parkir, 
kapasitas parkir, jenis dan lokasi parkir. Jarak antara lahan parkir dengan lokasi yang dituju perlu 
diperhatikan pula dalam merencanakan parkir. Kebutuhan parkir baik untuk kendaraan jenis roda 
empat maupun roda dua juga sangat penting dalam merencanakan parkir. 

 
1.3 Satuan Ruang Parkir 

Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil 
penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun 
gedung parkir. Satuan ruang parkir harus mempertimbangkan ruang bebas dan lebar bukaan pintu. 
Satuan ruang parkir di bedakan menjadi 3 (tiga) golongan di tunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 2. Satuan Ruang Parkir 

Jenis Kendaraan Pengguna dan atau Peruntukan Satuan Ruang 
Parkir 

(m2) 
Mobil Golongan I Karyawan/pekerja kantor, pengunjung pusat kegiatan 

perdagangan, pemerintah dan universitas 
2.3 x 5,0 

Mobil Golongan II Pengunjung tempat atau pusat olahraga, hotel, 
rekreasi, rumah sakit, bioskop/teater dan pusat 
perbelanjaan 

2,5 x 5,0 

Mobil Golongan III Orang penderita cacat/difable 3,0 s/d 3,6 x 5,0 
Bus/Truk 3,4 x 2,5 
Sepeda Motor 0,75 x 2,0 

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998 
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1.4 Karakteristik Parkir 

Karakteristik parkir berkaitan dengan besarnya lahan parkir yang akan ditentukan. Karakteristik parkir 
terdiri dari volume parkir, akumulasi parkir, indeks parkir, durasi parkir, parking turn over dan 
kapasitas parkir (Tamin 2003). Data karakteristik parkir ini akan sangat diperlukan untuk melakukan 
analisis kondisi operasional dan perancangan pengembangan lahan parkir. 

2. Metode Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu bentuk bagan 
alir. Bagan alir dari penelitian ini di mulai dari identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap 
ini melihat kepada kebutuhan ruang parkir kendaraan terutama mobil di Itenas saat ini dan 
membandingkan kepada kebutuhan ruang parkir setelah ada pengurangan kebutuhan ruang parkir di 
Itenas.  
 
Setelah itu dilakukan studi literatur meninjau kebutuhan ruang parkir kendaraan di Itenas dan 
pengurangan ruang parkir. Tahap berikutnya pengumpulan data penelitian. Pada tahap ini terbagi 
menjadi dua proses yaitu observasi lapangan dan indikator transportasi dari UI GreenMetric. Dari 
observasi lapangan didapat kebutuhan ruang parkir saat ini. Dari indikator transportasi dari UI 
GreenMetric di dapat kebutuhan ruang parkir setelah pengurangan kebutuhan ruang parkir, yang 
terjadi akibat adanya perpindahan moda menggunakan bis kampus.  
 
Tahap berikutnya yaitu analisis kebutuhan ruang parkir. Pada tahap ini diperoleh hasil perhitungan 
kebutuhan ruang parkir saat ini dan hasil perhitungan kebutuhan ruang parkir setelah ada pengurangan 
ruang parkir. Setelah itu dilakukan perbandingan hasil perhitungan kebutuhan ruang parkir agar di 
dapat kesimpulan dan saran dari hasil analisis 
 
3. Pengolahan Data dan Analisis 

3.1 Karakteristik Parkir Saat Ini 
 
Data diperoleh dengan melakukan pengamatan di pintu masuk dan keluar Itenas selama 12 jam pada 
bulan Mei 2018. Volume Parkir di Itenas maksimum mencapai 536 kendaraan dari periode setiap 5 
menit selama 12 jam pengamatan. Nilai akumulasi kendaraan terjadi pada jam puncak parkir yaitu jam 
13.50-13.55 dengan akumulasi parkir 230 kendaraan dari periode setiap 5 menit selama 12 jam 
pengamatan.  
 

 
Gambar 1 Data Volume dan Akumulasi Parkir Kendaraan 

 
Nilai Indeks Parkir di Itenas diperoleh dari akumulasi setiap 5 menit pengamatan dengan jumlah petak 
259 petak kendaraan. Dari perhitungan indeks parkir menunjukkan 89% < 100% artinya fasilitas 
parkir tidak bermasalah dimana kebutuhan parkir tidak melebihi kapasitas normal/daya tampung. 
Untuk parameter lainnya adalah durasi parkir, yang nilai rata-rata mencapai 174,14 menit atau 2,9 
jam. Parameter Satuan Ruang Parkir (SRP) pun ditinjau, untuk melihat ruang yang tersedia untuk 
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parkir kendaraaan mobil. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai SRP sebanyak 233 kendaraan, 
dengan luas ruang parkir yang dibutuhkan adalah 2.680 kendaraan, dengan mengacu kepada 
parameter yang ada pada Tabel 2. 
 
Data rekapitulasi karakteristik area parkir di Itenas ditunjukkan pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Rekapitulasi Data Karakteristik Parkir di Itenas 

Parameter Parkir Kendaraan Mobil Satuan 

Volume Parkir 536 kend 

Akumulasi Parkir 230 kend 

Indeks Parkir 89 % 

Durasi Parkir 174,14 menit 

Parking Turn Over 4,36 jam 

SRP 273 kend 

Kebutuhan Ruang Parkir 3140 m2 

Kapasitas Parkir 259 kend 
 

3.2 Karakteristik Parkir Setelah Pengembangan Kebijakan 

Kebutuhan ruang parkir yang tersedia untuk kendaraan roda empat (4) atau mobil di Itenas saat ini 
adalah 233 kendaraan dengan luas kebutuhan ruang untuk kendaraan pribadi 2680 m2 . Sementara itu 
akumulasi puncak kendaraan terjadi pada selang waktu 13.50-13.55. Nilai indeks parkir pada 
akumulasi puncak kendaraan sebesar 89% artinya fasilitas parkir tidak bermasalah dimana kebutuhan 
parkir tidak melebihi kapasitas normal/daya tampung. Durasi rata-rata parkir kendaraan mencapai 
174,14 menit atau 3 jam.  
 
Semakin bertambahnya jumlah mahasiswa, maka perlu dikembangkan alternatif kebijakan untuk 
mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan yang masuk dan keluar Itenas. Penambahan 
ruang parkir dipandang tidak akan menyelesaikan tidak seimbangkanya kapasitas parkir dan volume 
kendaraan. Simulasi dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan mengoperasikan bis 
kampus merupakan salah satu alternatif yang dapat dicoba (Purwanti, 2018) sehingga Itenas pun dapat 
menerapkan kebijakan pengurangan lahan parkir, untuk mengimplementasikan konsep UI 
Greenmetric. 

Perbandingan karateristik parkir eksisting dengan karakteristik parkir yang menggunakan indikator 
transportasi (TR6) dalam UI Greenmetric 2016, dengan penurunan 10%, 30% dan 50% dilampirkan 
masing-masing pada tabel 4 sampai dengan tabel 6 berupa data rekaputasi karakteristik parkir. 

Tabel 4. Karakteristik Parkir setelah Kebijakan 1 : Penurunan 10% SRP 

Parameter Parkir Eksisting Satuan 
Setelah 

Kebijakan 1 
Satuan 

Volume Parkir 536 kend/hari 482 kend/hari 
Akumulasi Parkir 230 kend/hari 207 kend/hari

Indeks Parkir 89 % 80 % 
Durasi Parkir 174,14 menit 157 menit 

SRP 233 kend 210 kend 
Kebutuhan Ruang Parkir 2680 m2 2412 m2
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Tabel 5. Karakteristik Parkir setelah Kebijakan 2 : Penurunan SRP 30% 

Parameter Parkir Kendaraan Mobil Satuan 30% decrease Satuan 
Volume Parkir 536 kend/hari 375 kend/hari 

Akumulasi Parkir 230 kend/hari 161 kend/hari 
Indeks Parkir 89 % 62 %
Durasi Parkir 174,14 menit 122 menit

SRP 233 kend 163 kend 
Kebutuhan Ruang 

Parkir 
2680 m2 1876 m2 

 

Tabel 6. Karakteristik Parkir setelah Kebijakan 3 : Penurunan SRP 50% 

Parameter Parkir Kendaraan Mobil Satuan 50% decrease Satuan 
Volume Parkir 536 kend/hari 268 kend/hari 

Akumulasi Parkir 230 kend/hari 115 kend/hari 
Indeks Parkir 89 % 45 % 
Durasi Parkir 174,14 menit 87 menit 

SRP 233 kend 130 kend 
Kebutuhan Ruang 

Parkir 
2680 m2 1570 m2 

 

Kebutuhan ruang parkir parkir yang tersedia untuk kendaraan roda empat (4) atau mobil setelah ada 
pengurangan 10%, 30% dan 50% kebutuhan ruang parkir di Itenas adalah 210 kendaraan dengan luas 
kebutuhan ruang parkir untuk kendaraan pribadi 2412 m2, 163 kendaraan dengan luas kebutuhan 
ruang parkir untuk kendaraan pribadi 1876 m2 dan 130 kendaraan dengan luas kebutuhan ruang parkir 
untuk kendaraan pribadi 1570 m2. Nilai indeks parkir pada akumulasi puncak kendaraan sebesar 80%, 
62% dan 45% artinya fasilitas parkir tidak bermasalah dimana kebutuhan parkir tidak melebihi 
kapasitas normal/daya tampung. Durasi rata-rata parkir kendaraan mencapai 157 menit atau 2,6 jam, 
122 menit atau 2,03 jam dan 87 menit atau 1,45 jam.  

4. Kesimpulan 

Karakteristik parkir di Itenas pada waktu regular sudah cukup memadai, dengan indikasi nilai Indeks 
Parkir 89%. Semakin bertambahnya jumlah mahasiswa, maka perlu dikembangkan alternatif 
kebijakan untuk mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan yang masuk dan keluar Itenas. 
Penambahan ruang parkir dipandang tidak akan menyelesaikan tidak seimbangkanya kapasitas parkir 
dan volume kendaraan. Dengan adanya pengoperasian bis kampus dan pengurangan lahan parkir, 
maka karakteristik parkir di Itenas tidak terganggu, dengan tidak adanya penurunan nilai Indeks 
Parkir. 
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Abstrak 

 
Peningkatan jumlah mahasiswa berdampak pada pertumbuhan pengguna transportasi. Peningkatan 
ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah angkutan sehingga berpotensi menimbulkan 
kemacetan di sekitar kampus. Kemacetan yang terjadi dapat diminimalisir dengan adanya 
penggunaan angkutan massal, termasuk untuk pergerakan dari atau menuju ITENAS. Penelitian 
sebelumnya oleh Wulandari (2016) menyatakan bahwa transportasi massal berupa bus kecil layak 
digunakan di Itenas. Bus dirancang dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan 
penggunaan transportasi lain. Analisis probabilitas pengguna bus dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner kepada mahasiswa calon pengguna jasa yang dirancang dengan batasan selisih tarif dan 
selisih waktu tempuh antara bus dengan transportasi moda lain. Semakin besar pengurangan tarif 
dan waktu tempuh maka semakin besar probabilitas pengguna bus kampus Itenas. Hal lain adalah 
variabel waktu lebih berpengaruh terhadap pemilihan penggunaan bus kampus dibandingkan dengan 
tarif, dengan indikasi nilai β pada model yang didapatkan adalah -0.756 dan -0.19. 
 
1. Pendahuluan 
Itenas (Institut Teknologi Nasional) adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Kota 
Bandung yang berdiri pada tahun 1972. Itenas berlokasi di Jl. PKH. Hasan Mustopha no.23 Bandung 
dengan luas lahan 5,3 ha dan luas bangunan berkisar 40.000 m2. Di Itenas, setiap tahunnya ada 
peningkatan jumlah mahasiswa. Seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa maka akan 
mempengaruhi pertumbuhan penggunaan transportasi. 
Tidak sedikit dari mahasiswa/i di Itenas yang menggunakan transportasi pribadi salah satunya di 
kampus Itenas. Banyaknya penggunaan transportasi pribadi ini dikarenakan adanya berbagai faktor. 
Beberapa faktor penyebabnya adalah keterbatasan fasilitas pada transportasi umum, kenyamanan yang 
kurang baik, rawan terhadap tindak kejahatan hingga tarif yang tidak sesuai sehingga para 
mahasiswa/i kampus Itenas lebih banyak memilih menggunakan transportasi pribadi dari pada 
menggunakan transportasi umum. Penggunaan transportasi pribadi yang terus bertambah tidak 
diimbangi dengan pertumbuhan jalan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan.  
Kemacetan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir dengan diadakannya perpindahan moda dari 
transportasi pribadi ke transportasi massal yaitu bus. Dengan adanya bus yang disediakan, dapat 
mengurangi jumlah pengguna transportasi pribadi. Bagi yang tidak mempunyai atau tidak 
menggunakan kendaraan pribadi dapat memanfaatkan busnya untuk berpergian ke kampus Itenas. 
Primasari (2013) melakukan penelitian serupa di kampus Universitas Brawijaya dengan variabel 
waktu tempuh, biaya, jarak tempuh dan intensitas pergantian moda transportasi. Masih di kampus 
yang sama, Esha (2016) juga melakukan penelitian tentang upaya peningkatan penggunaan bus 
kampus dengan menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi. Di kampus lain, yaitu Universitas Islam 
Riau, Muttaqin (2017) menemukan bahwa penggunaan sepeda motor menjadi pilihan favorit untuk 
pergerakan dari dan ke kampus.  
Di kampus Universitas Kristen Petra, Sutanto (2018) menjelaskan dari hasil analisis diketahui bahwa 
atribut yang paling mempengaruhi mahasiswa memilih berkendara bersama adalah kredit poin 
pengabdian masyarakat dan tarif sekali parkir, sedangkan atribut yang paling mempengaruhi tenaga 
kependidikan dan dosen memilih berkendara bersama adalah waktu mendapatkan parkir dan waktu 
berjalan dari lahan parkir ke tempat kegiatan. Kosasih (2017) menyebutkan bahwa faktor yang paling 
memengaruhi perilaku mahasiswa berkendara sendirian menggunakan mobil ke kampus adalah 
materialism. Angelina (2018) menjelaskan bahwa salah satu hal yang dapat mengurangi penggunaan 
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kendaraan pribadi adalah persepsi dalam mengontrol perilaku, dengan berkendara bersama. Setiawan 
(2013) juga menjelaskan untuk mengurangi penggunan mobil, intervensi harus ditujukan untuk 
mempengaruhi persepsi kendali perilaku mahasiswa menggunakan mobil ke kampus.  
Untuk kasus kampus Itenas, Tika Wulandari (2016) membahas tentang kelayakan ekonomi 
transportasi massal. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa transportasi massal berupa bus kecil 
layak digunakan di Itenas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung persentase pengguna 
bus dengan menggunakan metode utilitas logit binomial. 
 

2. METODE PENELITIAN 

Dasar Pemikiran 

Model Pemilihan Moda Transportasi 
Model pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang akan menggunakan setiap 
moda. Moda  transportasi  merupakan  salah  satu  faktor dalam terlaksananya transportasi. Pemilihan 
moda transportasi ini dapat diperhatikan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

1. Karakteristik pengguna jalan. 
2. Karakteristik pergerakan. 
3. Karekteristik fasilitas moda transportasi. 

 
Di Indonesia sendiri, Tamin (2000) mengasumsikan proses pemilihan moda  dengan decision tree 
(pohon keputusan) melalui pendekatan seperti terlihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Proses pemilihan moda di Indonesia 

(Sumber: Tamin, 2000) 

Angkutan Sekolah 
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  Nomor :SK.967/AJ.202/DRJD/2007 tentang 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Direktur Jenderal Perhubungan Darat, angkutan 
kota/kabupaten anak sekolah adalah angkutan khusus melayani siswa sekolah dengan asal dan/atau 
tujuan perjalanan tetap dari sekolah yang bersangkutan. Pelayanan angkutan kota/pedesaan anak 
sekolah diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Khusus mengangkut siswa sekolah. 
2. Berhenti pada halte yang telah ditentukan. 
3. Menggunakan mobil bus.   

 
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota/pedesaan anak sekolah harus memenuhi persyaratan 
teknik dan laik jalan dan dilengkapi dengan persyaratan:   

1. Dapat dilengkapi fasilitas pengatur udara yang berfungsi dengan baik. 
2. Dilengkapi dengan lampu berwarna merah dibawah jendela belakang yang berfungsi 

memberi tanda bahwa mobil bus sekolah tersebut berhenti. 
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3. Pintu masuk dan/atau keluar mobil bus sekolah dilengkapi dengan anak tangga dengan jarak 
anak tangga yang satu dengan yang lain paling tinggi 200 milimeter dan jarak antara 
permukaan tanah dengan anak tangga terbawah paling tinggi 300 milimeter. 

4. Dilengkapi suatu tanda yang jelas kelihatan berupa tulisan ”BERHENTI” jika lampu merah 
menyala yang dipasang dibawah jendela belakang. 

5. Mencantumkan papan/kode trayek pada kendaraan yang dioperasikan. 
6. Kendaraan dengan warna dasar kuning dilengkapi dengan P3K, alat pemadam kebakaran 

yang berfungsi dengan baik dan pintu darurat. 
7. Dilengkapi tanda berupa tulisan “BUS SEKOLAH”. 
8. Dilengkapi jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang 

dikeluarkan oleh pengelola angkutan kota/pedesaan anak sekolah.  
 
Bentuk dan cara penempatan tulisan ”BERHENTI” dan “BUS SEKOLAH” sebagaimana dimaksud  
seperti contoh dalam peraturan ini. Dapat dilihat pada Gambar 2 merupakan tampak depan bus 
sekolah, Gambar 3 merupakan tampak belakang bus sekolah dan Gambar 4 merupakan tampak 
samping bus sekolah. 
  

 
Gambar 2. Tampak depan bus sekolah 

(Sumber: Peraturan Dirjen Perhubungan Darat, 2017) 
 

 
Gambar 3. Tampak belakang bus sekolah 

(Sumber: Peraturan Dirjen Perhubungan Darat, 2017) 
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Gambar 4. Tampak samping bus sekolah 

(Sumber: Peraturan Dirjen Perhubungan Darat, 2017) 
 

Model Utilitas 
Persamaan utilitas dapat dikembangkan dengan memasukan variabel sosio demografi dan variabel 
perilaku pengguna moda transportasi. Setelah diperoleh persamaan utilitas, maka dapat dihitung 
probabilitas pengguna bus. Persamaan model utilitas bus dan moda transportasi lain dinyatakan seperti 
pada Persamaan 1. 

𝑈  - 𝑈  = 𝛽   + (𝛽  x ∆𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓) + 𝛽  x ∆𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢) …(1) 

halmana: 
𝑈    = utilitas jalur bus, 
𝑈    = utilitas pilihan transportasi moda lain, 
𝛽    = konstanta variabel, 
𝛽   = koefisien variabel, 
∆𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓  = selisih tarif angkutan[Rp.], 
∆𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 = selisih waktu tempuh [menit]. 
 

Metodologi Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan model pemilihan moda binomial, dengan jenis moda yang 
ditinjau adalah bus kampus dan kendaraan yang biasa responden gunakan untuk pergerakan ke dan 
dari Itenas. Variabel yang digunakan dalam menyusun model utilitas pemilihan moda adalah tarif 
angkutan dan waktu tempuh.  
 
Berdasarkan data mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik 2017/2018 didapatkan 
sebanyak 7.038 mahasiswa. Data tersebut dijadikan dasar pada penelitian ini sebagai jumlah populasi. 
Perhitungan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dan 
persen kelonggaran ketidaktelitian sebesar 20%, didapatkan ukuran sampel berjumlah 30 responden. 
 

Karakteristik Responden 
Karakteristik responden digunakan untuk menggambarkan identitas responden dalam penelitian 
berupa jenis kelamin, moda yang biasa digunakan rata-rata pendapatan/uang saku perbulan dan rata-
rata pengeluaran dalam satu kali perjalanan menuju Kampus Itenas. Seluruh informasi karakteristik 
responden dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 5 Diagram Jenis Kelamin Responden 

 

 

Gambar 6 Diagram Moda Transportasi yang Biasa Digunakan 

 

Gambar 7 Diagram Rata-rata Pendapatan Perbulan 
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Gambar 8 Diagram Rata-Rata Pengeluaran dalam Satu Kali Perjalanan 

 
3. Hasil Dan Pembahasan 

Estimasi Parameter 
Estimasi parameter digunakan untuk mendapatkan koefisien variabel. Model tersebut merupakan 
model binomial logit yang dihasilkan dari masukan responden yang terdiri dari 270 data. Tabel 1 
merupakan hasil estimasi parameter untuk model utilitas. Model dibentuk berdasarkan variabel 
alternatif pilihan bus atau moda transportasi lain. Pengujian dilakukan terhadap dua parameter, yaitu 
bilangan konstan, parameter tarif dan parameter waktu tempuh.  

Tabel 1. Estimasi Parameter Model Utilitas 

Variabel Koefisien Parameter 
β0 0.615 

Tarif -2,117 x10-5

Waktu -0,017
 
Perhitungan utilitas yang digunakan dalam perhitungan didasarkan atas variabel tarif dan variabel 
waktu sehingga didapatkan seperti pada Persamaan 1. 
 

𝑈  - 𝑈  = 0.615  + (-2,117 x10-5 x ∆𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓) + -0,017 x ∆𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢) …(2) 
 

Probabilitas Pengguna Bus Kampus 
Probabilitas pengguna bus kampus Itenas ditunjukkan pada Persamaan 3.  

 P  
0.615 + (-2,117 x10-5x ∆Tarif) + (-0,017 x ∆Waktu)

0.615 + (-2,117 x10-5x ∆Tarif) + (-0,017 x ∆Waktu) …(3) 

Tabel 2. Parameter Statistik Model Utilitas 

Statistik Model Summary
 Coefficient Std Error β t 

Constanta 0.615 .026  23.584 
Variable 1 : Tarif  -2,117 x10-5 .000 -.190 -4.946 

Variable 2 : Waktu  -0,017 .001 -.756 -19.703 
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Gambar 9. Probabilitas pengguna bus berdasarkan selisih tarif antara bus dan transportasi moda lain 

Berdasarkan Persamaan 3 dapat dihitung probabilitas penggunaan bus berdasar selisih tarif antara 
bus dengan transportasi moda lain. Satuan tarif adalah rupiah dan waktu adalah menit. Dengan nilai 
R2 sebesar 0.607, maka model dianggap cukup mewakili populasi. Gambar 9 menunjukan hubungan 
antara probabilitas penggunaan bus kampus Itenas dengan perubahan selisih tarif antara bus dengan 
transportasi moda lain. Apabila waktu tempuh dan tarif bus sama dengan moda yang biasa digunakan 
oleh responden, maka 60% akan beralih menggunakan bus kampus. 
 
Berdasarkan parameter statistik yang diperoleh pada Tabel 2, maka nilai negatif pada koefisien selisih 
tarif dan waktu menjelaskan bahwa adanya pengurangan tarif dan penambahan waktu tempuh akan 
berpengaruh terhadap peningkatan penggunaan bus kampus. Semakin besar pengurangan tarif dan 
waktu tempuh maka semakin besar probabilitas pengguna bus kampus Itenas. Hal lain adalah variabel 
waktu lebih berpengaruh terhadap pemilihan penggunaan bus kampus dibandingkan dengan tarif, 
dengan indikasi nilai β adalah -0.756 dan -0.19. Dengan demikian, untuk meningkatkan probabilitas 
penggunaan bus kampus, maka perlu diperhatikan pelayanan waktu tempuh bus kampus dibandingkan 
dengan tarif bus kampus. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh model utilitas probabilitas penggunaan bus kampus dengan 
variable pelayanan yang digunakan adalah waktu tempuh dan selisih tarif. Semakin besar 
pengurangan tarif dan waktu tempuh maka semakin besar probabilitas pengguna bus kampus Itenas, 
dengan variabel waktu tempuh lebih berpengaruh dibandingkan dengan tarif.  
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Abstrak 
 

Pergerakan tanah pada suatu lereng dapat terjadi dikarenakan massa tanah maupun faktor lain yang 
dapat mengakibatkan terjadinya suatu kelongsoran. Kelongsoran dapat berupa kelongsoran dalam 
maupun kelongsoran dangkal. Kelongsoran dangkal biasanya terjadi dikarenaakan faktor erosi pada 
tanah, baik itu disebabkan oleh aliran air di permukaan atau pun akibat angin. Dalam 
menanggulangi kelongsoran dangkal, terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan. Salah satu 
metode perkuatan lereng terhadap kelongsoran dangkal yaitu menggunakan akar tanaman. Jenis 
tanaman yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan daya dukung tanah terhadap longsoran 
salah satunya yaitu vetiver. Pada studi kali ini, dilakukan suatu pemodelan numerik terhadap metode 
perkuatan lereng dengan menggunakan vegetasi. Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui 
peningkatan stabilitas lereng dengan mempertimbangkan nilai faktor keamanan dengan melakukan 
analisis 2 dimensi menggunakan perangkat lunak berbasis elemen hingga. Berdasarkan hasil 
pemodelan dengan menggunakan perangkat lunak PLAXIS 2D, didapatkan nilai persentase kenaikan 
nilai faktor keamanan lereng terbesar yaitu 10.74% dengan nilai faktor keamanan sebelum 
menggunakan perkuatan vegetasi sebesar 1.443 menjadi sebesar 1.598. Persentase peningkatan nilai 
faktor keamanan menunjukkan bahwa penggunaan tanaman dalam upaya mengatasi masalah longsor 
dapat digunakan pada kondisi bidang gelincir yang dangkal.  

 
Kata kunci : longsoran, pemodelan numerik, vetiver, faktor keamanan, PLAXIS 2D 
 
1. Pendahuluan  

Menurut Arsyad (1989) menyatakan bahwa erosi merupakan peristiwa terangkut dan berpindahnya 
tanah atau bagian- bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain secara alami, adapun faktor- faktor 
yang mempengaruhi erosi tanah menurut Utomo (1994) adalah hujan, tanah, kemiringan, vegetasi dan 
manusia. Erosi yang diakibatkan oleh alam dan berkurangnya massa tanah pada suatu lereng 
merupakan dua faktor yang sering mengakibatkan gangguan pada kestabilan lereng sehingga terjadi 
longsor. 

Pengaruh akar pada suatu tumbuhan yang berada di area lereng dapat mempengaruhi kestabilan 
lereng. Dalam upaya meningkatkan stabilitas lereng berdasarkan pemanfaatan sistem akar pada 
tumbuhan dapat dilakukan dengan metode vegetasi. Pada metode vegetasi untuk lereng, efek geo-
mekanik yang terjadi berkaitan dengan pengaruh akar sebagai perkuatan pada tanah, sedangkan efek 
hidrologi yang terjadi yaitu berkaitan dengan kapilaritas dari akar yang akan mengalirkan air tanah 
menuju ke atas tumbuhan. Pada studi ini akan dibahas mengenai pengaruh perkuatan lereng dengan 
cara vegetasi terhadap stabilitas lereng dan pengaruh aliran air dalam tanah yang terjadi pada lereng 
tersebut. 

Vetiver System merupakan sebuah teknologi dengan memanfaatkan tanaman vetiver menggunakan 
sistem yang sangat praktis, tidak mahal, mudah dipelihara, dan sangat efektif dalam mengontrol erosi 
dan sedimentasi tanah. (Kementrian PU, 2009). Tanaman vetiver memliki akar serabut yang mampu 
menembus hingga kedalaman 5,2 meter sehingga masuk sangat jauh ke dalam tanah dan akar vetiver 
mampu menembus lapisan setebal 15 cm yang sangat keras. Ujung-ujung dari akar vetiver mampu 
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masuk menembus lereng-lereng yang yang keras dan berbatu dan menjadi semacam jangkar yang kuat 
(Kementrian PU, 2009). Tanaman Vetiver dapat dilihat pada Gambar 1. 

Susilawati dan Veronika (2016) melakukan penelitian mengenai kajian rumput vetiver sebagai 
pengaman lereng secara berkelanjutan pada lereng longsor yang berada di 2 (dua) ruas jalan di daerah 
Flores. Ruas jalan pertama, yaitu dari Ende sampai Aegela dan dar Ende sampai ke Detusoko. 
Penanganan lereng longsor untuk ruas Ende sampai Aegela dibagi menjadi 2 (dua) metode 
penanganan, yaitu penanganan untuk ruas Ende ke Nangaroro dan Nangaroro sampai ke Aegela. 
Penanganan longsoran di ruas Ende sampai ke Nangaroro dilakukan dengan cara memotong bukit – 
bukit menggunakan alat excavator yang bertujuan untuk memperlebar ruas jalan sehingga diharapkan 
dapat mengurangi bahaya longsor. Sedangkan untuk ruas jalan Nangaroro sampai Aegela digunakan 
rumput vetiver dan pasangan batu kali sebagai perkuatan lereng, dan untuk ruas Jalan Ende ke 
Detusoko masih dalam proses pengerjaan. Pada ruas jalan Ende sampai Nangaroro lereng dipotong 
menjadi labil dan memiliki resiko longsor, sehingga direkomendasikan menggunakan kombinasi 
perkuatan tanaman vetiver dengan geotekstil. Kombinasi antara geotekstil dengan tanaman vetiver 
merupakan peluang yang sangat potensial memberikan solusi dalam penanganan longsoran. Pada awal 
konstruksi, bahan geotekstil berfungsi menahan lereng longsor secara kuat, sementara rumput vetiver 
masih memerlukan pemeliharaan awal yang cukup intesif sampai bertumbuh kuat dan siap 
menggantikan peran geotekstil dalam waktu tertentu mulai rusak oleh pengaruh cuaca dan beban. 
Tanaman vetiver yang memiliki akar serabut kuat memegang tanah, setelah mengalami pemeliharaan 
awal yang baik, akan hidup kokoh dan mampu menahan beban tanah yang hendak longsor. 

 
Gambar 1 Rumput vetiver (Kementrian PU, 2009) 

Studi lainnya, Natalia dan Hardjasaputra (2010) meneliti mengenai pengaruh akar tanaman vetiver 
terhadap nilai parameter kuat geser tanah dan stabilitas lereng. Studi kasus dilakukan pada lereng di 
areal UPH yang sudah diketahui nilai parameter kuat geser tanahnya (eksisting) dan akan ditanami 
vetiver. Sebelumnya benda uji tanah yang belum ditanami vetiver diambil sampai kedalaman 4 m dan 
dilakukan pengujian lab, dan setelah 3 (tiga) bulan penanaman vetiver di tanah lereng UPH diperoleh 
komposit tanah dengan akar vetiver. Panjang akar yang tumbuh selama 3 bulan adalah sekitar 50 – 60 
cm (kurang dari 100 cm), sehingga pengujian contoh komposit tanah dengan vetiver hanya difokuskan 
pada sampel di kedalaman 0 – 1 m. Dari hasil uji laboratorium didapat kesimpulan bahwa komposit 
tanah dan akar Vetiver meningkatkan nilai kohesi tanah sebesar 35.8%, sedangkan nilai sudut geder 
tidak berubah. Selanjutnya dilakukan analisis stabilitas lereng dengan pemodelan menggunakan 
program berbasis elemen hingga, yaitu PLAXIS. Pemodelan dilakukan untuk mendapatkan nilai 
faktor keamanan lereng tanpa dan dengan akar vetiver. Hasil analisis menunjukan bahwa peningkatan 
nilai SF tidak berarti karena panjang akar vetiver yang dimodelkan hanya 50 cm sedangkan bidang 
gelincir mencapai kedalaman lebih dari 50 cm, sehingga dapat disimpulkan bahwa akar veitver belum 
bekerja optimum pada umur 3 (tiga) bulan. 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui pengaruh perkuatan tanah dengan tanaman vetiver pada 
lereng yang berpotensi mengalami kelongsoran yang dangkal akibat erosi. Analisis stabilitas lereng 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan numerik, yaitu dengan Program PLAXIS 2D. Pemodelan 
yang dilakukan akan memvariasikan kemiringan lereng, jarak antar tanaman dan kedalaman akar 
tanaman vetiver, dan membandingkan nilai faktor keamanan tanpa dan dengan adanya perkuatan 
tanaman vetiver pada lereng. 
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2. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang dilakukan, pertama-tama melakukan tinjauan pustaka dengan cara 
mencari beberapa literatur sebagai referensi. Selanjutnya menentukan geometri lereng berdasarkan 
Pedoman Penanaman Rumput Vetiver untuk Pengendalian Erosi Permukaan dan Pencegahan 
Longsoran Dangkal pada Lereng Jalan, dan menentukan nilai parameter tanah dengan asumsi. Setelah 
mendapatkan geometri lereng san parameter tanah, selanjutnya memodelkan geometri tersebut di 
Program PLXSIA 2D. Terdapat beberapa tahapan dalam analisis, yaitu menganalisis lereng kondisi 
eksisting dan dengan perkuatan tanaman vetiver. Hasil analisis akan mendapatkan nilai faktor 
keamanan yang nantinya akan dibandingkan saat kondisi eksisting dengan kondisi lereng dengan 
perkuatan tanaman vetiver. Diagram metodologi penelitian yang digunakan ditunjukan pada Gambar 
2 di bawah ini. 

 
Gambar 2 Diagram metodologi penelitian. 

 
3. Pemodelan dan Hasil Analisis 

Data Pemodelan Lereng 

Pemodelan lereng yang dilakukan mengacu pada Pedoman Penanaman Rumput Vetiver untuk 
Pengendalian Erosi Permukaan dan Pencegahan Longsoran Dangkal pada Lereng Jalan yang dibuat 
oleh Kementrian PU tahun 2009. Data yang digunakan dari pedoman tersebut yaitu jarak antar vetiver, 
sedangkan data parameter tanah yang digunakan merupakan hasil asumsi. Berikut data yang 
digunakan dalam pemodelan: 

1. Kemiringan lereng yang dimodelkan, yaitu 20°, 30°,45°, dan 60° dengan tinggi lereng 10 m 
(Pedoman Penanaman Rumput vetiver untuk Pengendalian Erosi Permukaan dan Pencegahan 
Longsoran Dangkal pada Lereng Jalan). 

2. Jenis tanah yang akan dimodelkan yaitu tanah pasir dengan nilai parameter tanah yang berbeda 
di setiap kemiringannya dan ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Nilai Parameter Tanah untuk Semua Kemiringan 

Keterangan 
ϒsat 

(kN/m3) 
ϒunsat 

(kN/m3) 
C 

(kN/m2) 
ϕ 

(°) 
E 

(kN/m2) 
v 

Kx 
(m/day) 

Kemiringan 20° 17 15 0,1 28,1 30000 0,2 0,9992 
Kemiringan 30° 17 15 0,35 38,5 30000 0,2 0,9992 
Kemiringan 45° 18 17 5 45 30000 0,2 0,9992 

Kemiringan 60° 17 15 17 50 30000 0,2 0,9992 
 

Geometri lereng yang dimodelkan menggunakan PLAXIS 2D dengan tinggi 10 m dan kemiringan 
20°, 30°, 45°, dan 60° dengan jenis jaring elemen very fine ditunjukkan pada Gambar 3 dan Tabel 2 
merupakan nilai faktor keamanan pada lereng kondisi eksisting berdasarkan variasi mesh 
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menggunakan PLAXIS 2D. Dalam analisis stabilitas pada kondisi eksisting dipilih tipe jaring elemen 
(mesh) yaitu very fine.  

 
Kemiringan 20ᵒ 

 
Kemiringan 30ᵒ 

 
Kemiringan 45ᵒ 

 
Kemiringan 60ᵒ 

Gambar 3 Jaring elemen (mesh) very fine pada PLAXIS 2D untuk semua kemiringan. 

 
kemiringan 20° 

 
kemiringan 30° 

 
kemiringan 45° 

 
kemiringan 60° 

Gambar 4 Bidang gelincir dan nilai faktor keamanan dengan jaring elemen (mesh) very fine pada 
PLAXIS 2D untuk semua kemiringan. 

Pemodelan  Tanaman Vetiver untuk perkuatan lereng 

Pemodelan tanaman Vetiver pada lereng menggunakan PLAXIS 2D terdapat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5 Pemodelan tanaman Vetiver pada lereng menggunakan PLAXIS 2D. 

Analisis stabilitas lereng dengan perkuatan tanaman vetiver dimodelkan dengan memvariasaikan 
kedalam akar dan jarak anatrstrip tanaman vetiver yang mengacu pada Pedoman Penanaman Rumput 
vetiver untuk Pengendalian Erosi Permukaan dan Pencegahan Longsoran Dangkal pada Lereng Jalan, 
yaitu untuk lereng dengan kemiringan 20°  jarak antastrip yang digunakan sebesar 80 cm, 120 cm, dan 
160 cm, sedangkan untuk kemiringan lereng 30°, 45°, dan 60° menggunakan jarak antarstrip tanaman 
vetiver 40 cm. Diameter akar yang dimodelkan yaitu setiap 0.5 m dengan kedalam akar vetiver yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu pada kedalam 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 2 m, 2.5 m, dan 3 m.  

Sama seperti yang dikatakan pada penelitian Natalia dan Hardjasaputra (2010), menurut Faisal dan 
Normaniza (2008) keberadaan akar pada tanah hanya berpengaruh terhadap peningkatan nilai kohesi 
(c) tanah saja, sedangkan nilai sudut gesernya (ϕ) tidak terpengaruh. Pengaruh tersebut 
diimplementasikan kedalam hukum keruntuhan Mohr-Coulomb oleh Wu (1979): 

𝜏 𝑐 𝑐𝑅 𝜎 𝑢 𝑡𝑎𝑛𝜑 (1) 
𝑐 1.2𝑇 𝑅𝐴𝑅 (2) 

Nilai τ merupakan tegangan geser tanah, sedangkan φ yaitu sudut geser dalam, σ merupakan tegangan 
normal, c adalah kohesi tanah, u adalah tegangan air pori, cR merupakan kontribusi akar terhadap 

SF=1.423 SF=1.399 

SF=1.443 SF=1.887 
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kohesi tanah, TR merupakan kuat tarik akar, dan RAR merupakan rasio daerah akar ((1/400)×(2-z)) 
atau dengan menggunakan kurva pada Gambar 5. 

 
Gambar 6. Kurva hipotesis dari rasio daerah berakar (RAR) dengan kedalaman (z) (Cazzuffi and 

Crippa, 2005) 

Tanah yang diperkuat dengan tanaman vetiver akan menyebabkan kenaikan nilai kohesi pada tanah. 
Kenaikan nilai kohesi akibat tanaman vetiver pada tanah dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 2 Pengaruh Akar Terhadap Kohesi Tanah 
No 1 2 3 4 5 6 

Z (m) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
Tr (Mpa) 44.64 44.64 44.64 44.64 44.64 44.64 
Cr (kPa) 200.88 133.92 66.96 15 15 15 

 
Hasil Analisis Stabilitas Lereng menggunakan PLAXIS 2D 

Nilai faktor keamanan dan persentase kenaikan nilai faktor keamanan lereng dengan kemiringan 20° 
berdasarkan jarak antarstrip tanaman vetiver menggunakan PLAXIS 2D dapat dilihat pada Tabel  3. 
Adapun Tabel 5  merupakan nilai faktor keamanan dan persentase kenaikan nilai faktor keamanan 
lereng dengan kemiringan 30°, 45°, dan 60°. Gambar bidang gelincir dan nilai faktor hasil analisis 
stabilitas lereng dengan perkuatan tanaman vetiver dengan kemiringan lereng 20° ditunjukan pada 
Gambae 7 dan untuk kemiringan 30°, 45°, dan 60° ditunjukan pada Gambar 8. 

Z = 0.5 m 
 

Z = 0.5 m 
 

Z = 0.5 m 

 
Z = 3 m Z = 3 m 

 
Z = 3 m 

(a) (b) (c) 

Gambar 7 Nilai faktor keamanan dan bidang gelincir lereng dengan kemiringan 20° jarak antarstip 
(a) 80 cm, (b) 120 cm, (c) 160 cm pada PLAXIS 2D 

Tabel 3 Nilai Faktor Keamanan dan Persentase Kenaikan Nilai Faktor Keamanan Lereng Kemiringan 
20° Menggunnakan PLAXIS 2D, SF eksisting 1.423 

No 
Kedalaman 
Akar (m) 

Nilai Faktor Keamanan dengan 
perkuatan

Persentase Kenaikan Nilai SF (%) 

Jarak 80 
cm 

Jarak 120 
cm 

Jarak 160 
cm 

Jarak 80 
cm 

Jarak 120 
cm 

Jarak 160 
cm 

Rooted area ration Ar/A (%)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0.5

1.0

1.5

2.0

0.0

D
ep

th
 z

 (
m

m
)

Exponential 
formulation

Linear
formulation

Superficial
concetration of
root

SF=1.434 SF=1.443 SF=1.41 

SF=1.504 SF=1.501 SF=1.492
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1 0,5 1,434 1,443 1,41 0,77 1,41 0 
2 1 1,429 1,447 1,412 0,42 1,69 0 
3 1,5 1,438 1,455 1,422 1,05 2,25 0 
4 2 1,449 1,46 1,43 1,83 2,60 0,49 
5 2,5 1,482 1,486 1,471 4,15 4,43 3,37 
6 3 1,504 1,501 1,492 5,69 5,48 4,85 

Z = 0.5 m 
 

Z = 0.5 m 

 
Z = 0.5 m 

Z = 3 m 
 

Z = 3 m 

 
Z = 3 m 

(a) (b) (c) 

Gambar 10 Nilai faktor keamanan dan bidang gelincir lereng dengan kemiringan (a) 30°, (b) 45°, (c) 
60° jarak vetiver 40 cm pada PLAXIS 2D 

Tabel 4 Nilai Faktor Keamanan dan Persentase Kenaikan Nilai Faktor Keamanan Lereng Kemiringan 
45° Menggunnakan PLAXIS 2D, SF Eksisting Masing-masing Kemiringan 

No 
Kedalaman 
Akar (m) 

Nilai Faktor Keamanan dengan 
perkuatan 

Persentase Kenaikan Nilai SF (%) 

Kemiringan 
30° 

 
Kemiringan 

45° 
Kemiringan 

60° 
Kemiringan 

30° 
Kemiringan 

45° 
Kemiringan 

60° 
1 0,5 1,379 1,433 1,888 0 0 0,05 
2 1 1,4 1,467 1,893 0,21 1,66 0,32 
3 1,5 1,449 1,50 1,921 3,72 4,44 1,8 
4 2 1,483 1,535 1,955 6,16 6,38 3,6 
5 2,5 1,504 1,565 1,962 7,66 8,45 3,97 
6 3 1,523 1,598 1,985 9,02 10,74 5,19 

 
Gambar 13 Grafik persentase kenaikan nilai faktor keamanan dengan perkuatan berdasarkan 

kemiringan lereng menggunakan PLAXIS 2D 

4. Kesimpulan 
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1. Penggunaan tanaman vetiver dengan kedalamanan akar sepanjang 3 m dan kemiringan lereng 
30° dapat meningkatkan nilai faktor keamanan terbesar yaitu sebesar 9,02%. 

2. Peningkatan nilai faktor keamanan terbesar yang ditunjukkan pada PLAXIS 2D yaitu sebesar 
10,74% dengan kedalaman akar 3 m dan kemiringan lereng 45°,  

3. Lereng yang diperkuat dengan tanaman vetiver akan menghasilkan efetivitas paling tinggi 
apabila digunakan dengan pola yang sama dan jarak penanaman antarstrip tanaman sebesar 120 
cm pada simulasi model PLAXIS 2D. 
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Abstrak 
 
Peningkatan konsumsi dan eksploitasi SDA menimbulkan dampak negatif kerusakan lingkungan serta 
makin menipisnya ketersediaan energi tak terbarukan dan air bersih di alam. Untuk itu perlu adanya 
kesadaran yang mendukung konservasi lingkungan global, salah satu bentuknya adalah penerapan 
Green Building. Gedung Kantor Pengelola Bendungan Sei Gong adalah bangunan fungsi kantor di 
Batam dimana terdapat potensi alam yang dapat dioptimalkan dan kendala iklim tropis basah yang 
dapat diantisipasi, baik melalui teknik pasif dan aktif melalui konsep Green Building.Pada penelitian 
ini akan dianalisis bagaimana penerapan sistem ventilasi pada bangunan baik alami maupun 
mekanis, apakah dapat menghasilkan kenyamanan termal serta mendukung penghematan energi 
operasional bangunan dan perolehan IAQ yang baik. Metoda analisis kuantitatif dilakukan 
berdasarkan data cuaca di lapangan untuk menghitung Air Flow dan ACH, persentase luas bukaan 
terhadap luas fasad, OTTV, jumlah IU dan OU sistem AC, serta simulasi model menggunakan maket 
terskala dan software komputer Autodesk CFD Simmulation. Metoda analisis kualitatif berupa kajian 
atas solusi teknik pasif dan teknik aktif meliputi sistem ventilasi, desain selubung bangunan dan 
sistem penerangan untuk reduksi beban termal, pemilihan sistem AC, zonasi termal, serta desain 
ruang utilitas sistem AC. 
 
Kata kunci: green building, sistem ventilasi alami dan mekanis, reduksi beban termal, kontrol 
polutan, kontrol konsumsi energi 
 
1. Pendahuluan  
Dengan adanya pertumbuhan populasi penduduk serta kemajuan iptek, terjadi peningkatan konsumsi 
dan eksploitasi SDA. Dampak negatif yang timbul selain kerusakan dan pencemaran lingkungan 
adalah makin menipisnya ketersediaan SDA meliputi energi tak terbarukan (menuju krisis energi), 
material, dan air bersih. Untuk itu diperlukan kesadaran untuk mendukung konservasi lingkungan 
global, salah satu bentuknya adalah penerapan Green Building dimana melalui solusi desain yang 
tepat baik teknik pasif maupun teknik aktif, dilakukan penghematan energi operasional bangunan. 

Gedung Kantor Pengelola Bendungan Sei Gong adalah bangunan fungsi kantor yang terletak di Batam 
dimana terdapat potensi angin dan cahaya berlimpah, tetapi dengan lokasinya di daerah beriklim tropis 
panas lembap maka memiliki kendala paparan radiasi matahari tinggi sehingga suhu dan kelembaban 
udaranya tinggi, yang dampaknya penggunaan energi operasional untuk pengkondisian udara buatan 
menjadi tinggi. Dengan kasus bangunan yang sama, penelitian sebelumnya menganalisis selubung 
bangunan ditinjau dari aspek Green Building. Pada penelitian ini akan dianalisis desain sistem 
ventilasi alami dan mekanis/ pengkondisian udara menggunakan AC, apakah menghasilkan 
kenyamanan termal dan Indoor Air Quality (IAQ) yang baik, yang juga ditinjau dari aspek Green 
Building. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pilot project. Dalam perencanaan 
bangunan kantor berlantai rendah yang menerapkan Green Building, dimana energi operasional 
bangunan dapat direduksi dan mendukung pelestarian lingkungan.. 
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2. Metodologi  
Penelitian difokuskan pada ruang dalam yaitu area utama/ kerja (bukan area servis) pada Lantai 1 dan 
Lantai 2. Metoda analisis yang digunakan kuantitatif maupun kualitatif. Metoda analisis kuantitatif 
yang diterapkan menggunakan data cuaca Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
wilayah Batam, perhitungan, dan simulasi model. Kecepatan angin BMKG yang digunakan adalah 
kecepatan rata-rata dan kecepatan angin terbesar pada site dengan arah yang paling banyak terjadi/ 
prevailing wind tahun 2014 s/d 2016 (data tahun 2017 dan 2018 tidak tersedia). 
Perhitungan meliputi air flow/ laju udara dan Air Changes per Hour (ACH)/ pergantian udara per jam, 
menggunakan data luas inlet, kecepatan udara/ angin, dan volume ruang, serta efektifitas bukaan 
udara, sehinga dapat diketahui apakah desain sistem ventilasi alami mendukung perolehan 
kenyamanan termal dalam ruang atau tidak. Simulasi model mencakup model maket terskala untuk 
simulasi di laboratorium terowongan angin maupun model digital 3 dimensi untuk simulasi 
menggunakan software komputer Autodesk Flow Design, sehingga dapat diketahui pola pergerakan 
udara yang mempengaruhi perolehan kenyamanan termal dalam bangunan. Metoda analisis kualitatif 
meliputi kajian penerapan strategi Green Building atas solusi desain baik teknik pasif maupun aktif 
terkait rancangan ventilasi dan pengkondisian udara yang diterapkan pada bangunan. 
 
3. Hasil dan Diskusi 
3.1 Data Bangunan 
Lokasi bangunan di tepi muara sungai dan punggung/ kaki bukit dengan elevasi 12 m dpl, dan kondisi 
site sudah terbuka/ atau sudah dilakukan pematangan tanah dan diratakan, sedangkan di sekitarnya 
masih alami. Denah bangunan berbentuk U dengan orientasi massa miring sekitar 15  dari Utara 
berlawanan arah jarum jam. 

 

 

 

 
 

 
Gambar 1 Bird eye view depan Gambar 2 Bird eye view belakang 

 

3.2. Ventilasi Alami dan Mekanis 

Sistem ventilasi alami adalah komponen bangunan yang mendukung terjadinya proses ventilasi atau 
pergantian udara dalam ruang, sedangkan sistem ventilasi mekanis adalah sistem ventilasi 
menggunakan bantuan peralatan mekanis seperti kipas dan mesin AC, dan merupakan alternatif bila 
penerapan teknik pasif masih belum dapat menghasilkan kenyamanan termal [1]. Kecepatan angin 
rata-rata dari Utara 1,75 m/det (2014), 1,40 m/det (2015), dan 1,12 m/det (2016). Kecepatan angin 
rata-rata dari Tenggara 1,84 m/det (2014), 1,70 m/det (2015), dan data 2016 tidak tersedia. 
Berdasarkan prediksi pola arah gerak udara yang terjadi baik dari arah Utara maupun Tenggara pada 
Lantai 1 dan Lantai 2, maka pada semua ruang yang digunakan untuk aktifitas utama pengguna 
(kecuali Ruang AV/ Multimedia yang menggunakan AC), jalur sirkulasi antara inlet dan outlet sudah 
baik dimana tidak terputus (lihat Gbr. 3 s/d 6). Hasil yang sama terlihat dari simulasi menggunakan 
Wind Tunnel dan Autodesk Flow Design (lihat Gbr. 7 s/d 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gambar 3 Arah angin Lantai 1,dengan                                       Gambar 4 Arah angin Lantai 2,                                                       

prevailing wind dari Utara mengalami reduksi                      prevailing wind dari Utara mengalami reduksi 
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               Gambar 5 Arah angin Lantai 1 dengan                                Gambar 6 Arah angin Lantai 2, dengan 
         prevailing wind dari Tenggara mengalami reduksi            prevailing wind dari Tenggara mengalami reduksi                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
      Gambar 7 Pola pergerakan udara pada Lantai 1,                  Gambar 8 Pola pergerakan udara pada Lantai 1 
          angin dari Utara, menggunakan Flow Design                angin dari Tenggara, menggunakan Flow Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
        Gambar 9 Pola pergerakan udara pada Lantai 2,                 Gambar 10 Pola pergerakan udara pada Lantai 2 
         angin dari Utara, menggunakan Flow Design                angin dari Tenggara, menggunakan Flow Design 
 
3.3. Air Flow dan ACH 
Bukaan udara inlet dan outlet yang dianalisis pada seluruh fasad bangunan berupa jendela tipe 
Casement Top Hung pada bagian bawah fasad berdimensi 0,90 m x 0,90 m, dan lubang angin tipe 
Louvre berdimensi 0,90 m x 0,88 m pada bagian atasnya dengan lubang kisi-kisi 50% (lihat Gbr. 15). 
Lubang di atas partisi pada Lantai 2 antara Ruang Kerja Staf + Pantry dengan Ruang Instrument, 
Ruang Rapat, dan Ruang Pemimpin Kantor berupa lubang tanpa kaca ataupun kisi-kisi dengan tinggi 
lubang 1,00 m. Di antara dan Ruang Staf dan Pantry terdapat partisi dari lantai hingga plafon, dan 
membentuk jalur sirkulasi selebar 3 m. Luas bukaan untuk perhitungan air flow dan ACH adalah luas 
fisik dikalikan faktor efisiensi dalam mengalirkan udara. Bukaan bagian bawah tipe Casement Top 
Hung memiliki efisiensi 75% sedangkan bagian atas tipe Louvre diasumsikan 50%. 

Untuk perhitungan air flow dan ACH, dilakukan reduksi kecepatan angin, karena arah angin tidak 
frontal tegak lurus bukaan dan mengalami pembelokan di dalam ruang. Dengan asumsi bila arah angin 
tegak lurus bukaan kecepatan geraknya 100% dan saat arah angin sejajar bukaan kecepatan geraknya 
0%, maka diasumsikan terjadi reduksi sesuai kemiringan arah angin terhadap bukaan masing-masing 
dan sesuai pembelokan yang terjadi masing-masing (lihat Gbr. 3 s/d 6). Terkait desain bangunan, 
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dilakukan lagi reduksi air flow sebesar 30% pada grid Tangga Sirkulasi (angin terhalang bordes dan 
jalur sirkulasi hanya sebesar anak tangga), dan 50% pada grid dimana terdapat secondary skin. 

 

 
     Gambar 11 Lubang di atas partisi dan jalur                                           Gambar 12 Secondary skin 
     sirkulasi udara antara Ruang Staf dan Pantry                                   pada dinding kanan dan kiri Lantai 2 

 
Terkait keberadaaan penghalang, terdapat kondisi ideal dan kondisi real. Kondisi ideal adalah 
dimana pada site tidak terdapat penghalang bangunan lain dan vegetasi, serta ruang di dalam 
bangunan masih kosong belum terisi furnitur dan belum ada pengguna, sedangkan kondisi real 
terjadi sebaliknya. Pada kondisi real, air flow diasumsikan mengalami reduksi 25% (50 % karena 
penghalang pada site dikalikan 50% penghalang di dalam ruang). 
Air flow adalah laju udara, yaitu jumlah unit udara per satuan waktu yang melewati sistem ventilasi. 
Rumus air flow = Q = 0,5682 Av [2] (1) 
Air Changes per Hour (ACH) adalah jumlah pergantian udara yang terjadi dalam waktu 1 jam di 
suatu ruang.  
Rumus ACH = 60Q/V [2] (2) 
Berdasarkan luas ruang, volume ruang, dan jumlah pengguna masing-masing ruang, maka dengan 
data kecepatan angin yang telah direduksi, dilakukan perhitungan air flow dan ACH, lalu hasilnya 
dibandingkan dengan standar apakah memenuhi syarat atau tidak. 
 
3.4. Reduksi Beban Pendinginan AC  
Reduksi beban eksternal berdasarkan material selubung bangunan yang dominan pada Lantai 1 dan 
Lantai 2. OTTV yang terjadi tidak melebihi batas 45 Watt/m2 [3]. Reduksi beban internal dari 
sistem penerangan dengan efikasi tinggi dimana efisien mengkonversi energi listrik menjadi energi 
cahaya (bukan energi panas). 
 

 
  Gambar 13 Massa Lantai 1 setback terhadap              Gambar 14 Pembayangan pada fasad Lantai 1 melalui  
         secondary skin pada Lantai 2                                      setback  terhadap secondary skin pada Lantai 2 
 

Dinding eksterior menggunakan bata ringan kelas 1 tebal 100 mm dicat warna putih tidak mengkilap. 
Pada fasad Lantai 2 samping kiri dan kanan terdapat secondary skin GRC Kerawang tebal 3 s/d 5 cm 
warna coklat muda, yang secara teknis berfungsi sebagai filter radiasi panas matahari. Pada fasad 
dimana terdapat bukaan, bagian selain kaca dan louvre ditutup ACP tebal 4 mm dengan jarak 
pemasangan 20 cm dari dinding dan diusulkan menggunakan lapisan insulasi termal. Kaca diusulkan 
menggunakan jenis STOPSOL New Silver Blue Green 8 mm #1, dengan warna yang mewakili 
sebagai kantor pengelola bendungn. Atap miring menggunakan metal zincalume + lapisan insulasi 
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termal tebal 10 cm, dan atap datar terbuat dari dak beton tebal 15 cm. Gubahan massa lantai 1 setback 
sehingga mendapat pembayangan dari secondary skin Lantai 2. 

Berdasarkan material fasad ini, dilakukan perhitungan OTTV dengan asumsi kondisi kota sama 
dengan Jakarta. Luas bangunan Kantor Pengelola Bendungan Sei Gong ini 1.586,35 m2. OTTV tidak 
disyaratkan untuk bangunan dengan luas kurang dari 5.000 m2, tetapi dalam penelitian ini akan tetap 
dihitung, dengan hasil 46,31 Watt/m2 sedikit lebih besar dari batas maksimal sesuai standar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 Detil fasad 

Tabel 1 Hasil perhitungan OTTV dengan asumsi lokasi kota Jakarta 

No Side 

Konduksi 
Melalui 
Dinding 

Konduksi 
Melalui 
Bukaan 

Radiasi 
melalui 
Bukaan 

Total 
Total Area 

Fasad 
OTTV 

Watt Watt Watt Watt m2 Watt/m2 

A B C 
D = A + B 

+ C 
E D / E 

1 UTARA 1,228.74 4,652.64 11,628.86 17,510.24 361.92 48.38 
2 TIMUR LAUT - - - - - - 
3 TIMUR 1,332.36 5,209.92 10,859.79 17,402.07 398.46 43.67 
4 TENGGARA - - - - - - 
5 SELATAN 1,268.42 4,458.24 8,048.36 13,775.02 361.92 38.06 
6 BARAT DAYA - - - - - - 
7 BARAT 890.69 2,332.80 10,550.09 13,773.58 226.44 60.83 
8 BARAT LAUT - - - - - - 

    4,720.21 16,653.60 41,087.10 62,460.91 1,348.74 46.31 
    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
                

            MEMENUHI TIDAK             PERSYARATAN 

 

Lampu yang digunakan harus hemat energi dengan efikasi tinggi minimal 75 lumen/Watt [4], selain 
itu harus memiliki Colour Temperature dan Colot Rendering yang baik sehingga mendukung 
kenyamanan visual. Diusulkan jenis lampu yaitu Master TL-D Eco, Master TL-D Super 80, Master 
TL 5 HO, Master TL 5 HO ECO, Master TL 5 HE, Master TL 5 HE ECO, serta LEC Tube [4] . 

3.5. Pemilihan Sistem AC 

Sistem AC digunakan bila penghawaan alami sudah tidak mendukung perolehan kenyamanan termal, 
dan dipilih sesuai tipe dan luas bangunan serta layout ruang dalam, untuk dioperasikan hanya pada 
area kerja (bukan servis). Dengan fungsi kantor privat yang luas totalnya 1.586.35 m2, beroperasi 08.0 
-17.00, dan jumlah karyawan sekitar 10 orang, maka diusulkan menggunakan sistem sentral air to air 
VRV. 

Untuk mencapai kinerja AC yang efisien, dilakukan 7 zonasi termal berdasarkan kelompok pemakaian 
(4 Normal/ rutin dan 3 Temporer/ pada hari tertentu) yang mengindikasikan beban pendinginan. Pada 
setiap zona terpasang Thermostat minimal 1 buah sebagai sensor suhu agar AC bekerja dengan efisien 
untuk menghasilkan suhu ruang dalam 25 oC + 1 oC. 
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Luas ruang terbesar dari semua kelompok hanya 532,25 m2, maka diusulkan menggunakan VRV Seri 
A dengan Outdoor Unit tipe Double Outdoor Unit model RXQ30AMYM kapasitas pendinginan 
maksimal 30 PK dan dapat terhubung dengan maksimal 48 Indoor Unit. COP sistem VRV ini 4,09 
pada kondisi full load 100% [5]. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan OU 4 buah dengan 

kapasitas pendinginan total 120 PK. Alokasinya harus strategis terkait batas jarak tempuh pipa sesuai 
standar, sehingga diusulkan di atap datar Lobby Lantai 2 grid 3-4_E-F dan 5-6_E-F, dengan masing-
masing luas termasuk jarak bebas minimal 15 m2. Diusulkan Indoor Unit yang dipilih adalah Ceiling 
Mounted Cassette model FXFSQ25AVM dengan kapasitas pendinginan per unit 3,8 PK yang 
dilengkapi sensor gerak dan sensor suhu [5]. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan IU 30 buah 
dengan beban pendinginan maksimal 144 PK. 

 

 

 

 

Gambar. 16 Outdoor Unit AC       Gambar 17 Indoor Unit AC VRV            Gambar 18 Lokasi OU AC sistem  
VRV tipe Double Outdoor Unit          Ceiling Mounted Cassette               VRV di atap datar Lobby Lantai 2               

model RXQ30AMYM                         model FXFSQ25AVM 
 

4.Kesimpulan 

Lokasi inlet dan outlet sudah baik, dimana semua ruang yang digunakan untuk aktifitas utama 
pengguna memiliki bukaan udara untuk mendukung sistem ventilasi alami. Dengan dimensi yang ada, 
sistem ventilasi alami pada bangunan dari inlet, jalur sirkulasi, hingga outlet, mengasilkan aliran udara 
yang tidak terputus, hal ini mendukung terjadinya cross ventilation dan aliran udara dengan arah 
geraknya semerata mungkin, sehingga dapat menghasilkan kenyamanan termal dan mendukung 
penghematan energi operasional bangunan dari sistem pengkondisian udara AC. 

Berdasarkan hasil perhitungan, air flow semua ruang memenuhi syarat baik untuk angin dari Utara 
maupun Tenggara. Air flow yang memenuhi syarat kenyamanan termal tidak menjamin ACH yang 
terjadi pun pasti memenuhi syarat tersebut, maka untuk mengantisipasinya digunakan AC.Hasil 
perhitungan OTTV masih belum memenuhi syarat maksimal 45Watt/m2. OTTV dihitung dengan 
kondisi kaca tidak ditutupi secondary skin. Diharapkan dengan adanya filter panas dari secondary skin 
maka OTTV yang terjadi dapat memenuhi syarat untuk mendukung reduksi beban eksternal yang 
berdampak pada penghematan energi operasional bangunan. 

Sistem VRV dengan fitur VRT dan VAV dapat diterapkan pada beban pendinginan sedang dan kecil, 
output suhu setiap Indoor Unitnya dapat diatur secara manual menggunakan remote control. Selain itu 
kinerja Outdoor Unitnya dapat menyesuaikan dengan beban pendinginan yang berkurang atau 
berlebih (over loaded) sehingga mendukung penghematan energi operasional bangunan.. Jumlah OU 4 
buah dan IU ini sudah OK, karena dari total IU tidak melebihi kapasitas pendinginan total OU 120 
PK. Semua perhitungan jarak untuk pemipaan baik vertikal maupun horizontal, vertikal antara OU ke 
IU terjauh, dan antara IU ke IU terjauh memenuhi syarat tidak melebihi batasan jarak sehingga 
mendukung kinerja AC yang efektif dan efisien. 
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Abstrak  
 

Jumlah pengguna ketergantungan obat di Indonesia saat ini tidak diimbangi dengan jumlah panti 
rehabilitasi yang memadai. Arsitektur tidak hanya menyediakan wadah bagi pasien ketergantungan 
obat, tetapi juga dapat mempengaruhi cepat tidaknya serta berhasil tidaknya suatu proses rehabilitasi 
karena pada suatu institusi rehabilitasi mengharuskan pasien untuk rawat inap dalam jangka waktu 
yang cukup lama. Desain yang baik dapat meningkatkan emosi positif yang dapat mempengaruhi 
kesehatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh baik dan buruk dari ruang 
pada unit NAPZA di RSJ Provinsi Jawa Barat terhadap psikologi pasiennya. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif korelasional dengan menggunakan dua unit variabel yaitu ruang pada 
pusat rehabilitasi NAPZA RSJ Provinsi Jawa Barat dan pasien NAPZA di dalamnya. Pertama, 
metode ini akan mendeskripsikan data terkait kondisi ruang dan pasien NAPZA di RSJ Provinsi Jawa 
Barat kemudian dikorelasikan hubungan timbal balik antar unit variabel tersebut, sehingga 
ditemukan intensitas yang berdampak positif serta memberikan kenyamanan pada pasien seperti view 
alam, sirkulasi yang baik atau yang berdampak negatif sehingga dapat menghambat kesembuhan dan 
kenyamanan pasien seperti ruangan sempit, bising, gelap dan kotor. Hasil akhir akan diketahui 
mengenai desain yang baik untuk dipertahankan dan desain negatif untuk dikurangi. 
 
Kata kunci: NAPZA, pusat rehabilitasi, psikologi arsitektur, desain tatanan ruang.  
 
1. Pendahuluan 

Berdasarkan survei BNN tahun 2008, pengguna obat-obatan terlarang di Indonesia < 2% dari total 
penduduk. Jumlah tersebut tidak diimbangi dengan jumlah panti rehabilitasi yang memadai. Banyak 
metode penyembuhan yang dilakukan di unit rehabilitasi, tetapi masih belum ada yang efektif 
menyembuhkan pecandu obat-obatan [1]. Menurut Malkin (2008) sangat penting untuk mendesain 
lingkungan fasilitas kesehatan dengan baik untuk mengurangi stres dan membuat pasien merasakan 
relaksasi dan kenyamanan [2] Penelitian ini akan mengkaji pusat rehabilitasi NAPZA pada rumah 
sakit jiwa dan ketergantungan obat Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui adanya hubungan yang 
menguntungkan atau merugikan pada ruang rawat terhadap psikologi pasien NAPZA yang menempati 
ruang tersebut dan dapat berdampak pada proses rehabilitasi serta kesembuhan pasien. 

1.1   Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat 
Rumah sakit ketergantungan obat adalah rumah sakit yang khusus memberikan layanan, pengobatan, 
dan perawatan bagi penderita yang tergantung pada obat-obat terlarang [3]. Obat-obatan terlarang 
yang dikomsumsi oleh pengguna ketergantungan obat disebut NAPZA yang merupakan akronim dari 
beberapa jenis obat terlarang seperti narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya sehingga 
menimbulkan gangguan keadaan sosial [4]. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan pasien 
gangguan penggunaan NAPZA baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, bertujuan 
mengubah perilaku mereka agar siap kembali ke masyarakat dengan memberikan intervensi secara 
fisik, psikologis maupun sosial [5]. 

1.2 Tata Letak Massa Bangunan 
Lokasi site harus memperhatikan potensi dan kendala yang ada pada lingkungan sekitar [6], harus 
dapat memberikan rasa tenang, nyaman dan rileks dengan tetap memperhatikan penempatan ruang 
rawat khusus yang membutuhkan ketenangan dan keamanan lebih. 
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1.3 Ruang 
Ruang adalah satu wadah yang tidak nyata, akan tetapi dapat dirasakan oleh manusia. Perasaan 
persepsi masing-masing individu melalui penglihatan, penciuman, pendengaran dan penafsirannya [7]. 
 
A. Tatanan Ruang Luar 
Ruang luar dapat tercipta dari tatanan massa yang ditempatkan dalam site. Tatanan ini akan 
menghasilkan tatanan ruang luar yang bersifat positif dan negatif serta hidup dan mati, pengertian 
lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 1. 
 

Tabel 1. Ruang Positif dan Negatif serta Ruang Hidup dan Mati [7] 

Ruang Luar Keterangan Gambar 

Ruang 
Positif 
dan Ruang 
Hidup 

Suatu ruang terbuka yang diolah dengan peletakan 
massa bangunan/ obyek tertentu yang melingkupinya 
akan bersifat positif, biasanya terkandung kepentingan 
dan kehendak manusia 

 

Ruang 
Negatif dan 
Ruang Mati 

ruang terbuka yang menyebar dan tidak berfungsi 
dengan jelas bersifat negatif, biasanya terjadi secara 
spontan tanpa kegiatan tertentu. terbentuk dengan tidak 
direncanakan, tidak terlingkup dan tidak dapat 
digunakan dengan baik (ruang yang terbentuk tidak 
dengan disengaja atau ruang yang tersisa). 

 
B. Tatanan Ruang Dalam 
Tatanan ruang dalam umumnya ditentukan oleh zoning dan kedekatan antar ruang. Zoning adalah 
pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau 
diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. [8]. Kedekatan ruang ditentukan oleh erat tidaknya 
suatu aktivitas pada ruang tertentu dengan aktivitas di ruang lainnya. Semakin erat hubungannya, 
maka ruang harus semakin dekat untuk memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan 
dalam ruang. Kedekatan ruang akan membuat sebuah organisasi dan hubungan antar ruang yang 
bersangkutan dan menghasilkan sirkulasi dalam ruang. 
 
C. Kualitas Ruang Dalam 
Dalam psikologi lingkungan, kualitas ruang dalam ini bisa disebut sebagai perangsang atau stimulus 
yang merangsang psikologi penggunanya. Beberapa kualitas ruang dalam tersebut adalah proporsi, 
bukaan, warna, dan tekstur. Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis kualitas ruang dalam tersebut dapat 
dilihat pada tabel 2`. 

Tabel 2. Jenis Kualitas Ruang Dalam [9,10] 
Jenis Pengertian 

P
ro

p
or

si
 - Francis D.K Ching (2008) menyatakan bahwa dasar utama seluruh sistem proporsi adalah perbandingan 

karakteristik, satu kualitas permanen dari satu perbandingan ke perbandingan lain.  
- Dari proporsi yang ada tatanan visual yang diciptakan dapat dirasakan, diterima atau bahkan dikenali 

melalui serangkaian pengalaman berulang.  

B
u

k
aa

n 

- Bukaan-bukaan di dalam ruang harus dipertimbangkan pada fokus dan orientasinya (Francis D.K 
Ching, 2008). 

- Bukaan menciptakan hubungan visual antara ruangan tersebut dengan ruang-ruang yang berdekatan. 
Jendela atau dinding kaca yang terlalu besar, yang membuka ruang interior secara total, membuat 
ruangan tidak nyaman, yaitu hilangnya perasaan aman dan terlindungi (Rob Krier, 2001). 

 
1.4 Psikologi Arsitektur 
A. Pengertian 
Psikologi arsitektur adalah cabang dari psikologi lingkungan dimana prinsip dan teorinya adalah 
sama. Hal yang membedakan adalah cakupannya dimana psikologi arsitektur hanya mencakup 
elemen-elemen arsitektur seperti ruang, interior, tatanan dan hal-hal di dalamnya.[11]. 
 
 

Ruang Positif & Negati
yang terbentuk 

Penataan 
 Massa 
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B. Stimulus Arsitektur 
Harris et al. (2002) menyatakan bahwa interior, arsitektur, housekeeping, privasi, dan lingkungan/ 
ambient dari rumah sakit adalah faktor penentu yang mempengaruhi kepuasan pengguna di dalamnya. 
Faktor ini disebut juga sebagai stimulus/ rangsangan yang memberi pengaruh dari lingkungan. 
Interaksi antara stimulus dan pasien. 
 
C. Aspek Manusia 
Setiap individu memberikan respon yang berbeda-beda terhadap suatu stimulus lingkungan, 
tergantung stimulus dan/ individu itu sendiri. Terdapat 3 faktor yang dapat membuat perbedaan reaksi 
individu terhadap stimuli yang sama, yaitu:  
 Permanent Characteristic (Struktur dan karakteristik yang tetap), Contoh: umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pengalaman dll. 
 Temporary State (Keadaan sementara), Contoh: sakit, marah, sedih, gembira, lapar, lelah, dsb. 
 Activity in Proses (Kegiatan yang sedang berlangsung), berhubungan dengan kebutuhan. 

 
D. Dampak Psikologi 
Pada institusi/ fasilitas kesehatan, reaksi yang ditimbulkan oleh pengguna (pasien) biasanya bersifat 
negatif dan umumnya seperti rasa takut, cemas, stres dan merasa tidak pasti/ tidak nyaman. Beberapa 
pengertian dari dampak seperti emosi, kenyamanan dan stres dapat dilihat pada tabel 3. 
 

Tabel 3. Dampak Ruang terhadap Psikologi [3,11] 
Dampak Pengertian 

Emosi Emosi merupakan “suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi/ berperan 
sebagai inner adjustment (penyesuaian dari dalam) terhadap lingkungan untuk mencapai 
kesejahteraan dan keselamatan individu. Contoh emosi adalah marah, sedih, takut, gembira.  

Kenyamanan Kenyamanan/ rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia 
yaitu kebutuhan akan ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-
hari), kelegaan (kebutuhan telah terpenuhi), dan transenden (keadaan tentang sesuatu yang 
melebihi masalah dan nyeri). 

Stres Stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor 
luar.. Stres biasanya dicirikan dengan adanya suatu rasa kewalahan dan kondisi psikis yang 
tertekan. Hal ini dapat diakibatkan oleh telah terlewatinya batas ketahanan atau akibat tertekan 
dalam waktu yang terlalu lama  

 
2. Metodologi 

 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional dengan dua unit variabel kajian yaitu 
ruang pada pusat rehabilitasi NAPZA RSJ Provinsi Jawa Barat dan pasien NAPZA di dalamnya. 
Langkah pertama adalah mendeskripsikan data terkait kondisi dan karakter ruang serta pasien 
NAPZA. Data yang didapat dari pasien adalah mengenai karakter, gangguan dan perilaku mereka. 
Langkah selanjutnya adalah mengkorelasikan hubungan timbal balik antar unit variabel tersebut 
(ruang dan pasien) dengan melihat reaksi psikis dari pasien seperti rasa nyaman, stres maupun 
emosinya, sehingga akan ditemukan intensitas dengan dampak positif yang memberikan kenyamanan 
pada pasien seperti, view alam, ruang yang luas serta sirkulasi yang baik atau yang berdampak negatif 
yang dapat menghambat kesembuhan dan kenyamanan pasien seperti, ruangan sempit, bising, gelap 
serta kotor. Selanjutnya adalah menentukan apakah hubungan tersebut berdampak baik untuk 
dipertahankan atau berdampak buruk untuk dikurangi/ dihilangkan sehingga dapat membantu 
menunjang proses rehabilitasi dan kesembuhan pasien ketergantungan obat menjadi lebih baik. 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 

 
3.1 Tata Letak Massa Bangunan NAPZA terhadap RSJ Provinsi Jawa Barat 

Bentuk site berupa trapesium dengan elevasi paling rendah menghadap Jl. Kolonel Masturi yang 
cukup ramai dan bising serta elevasi paling tinggi berada di sisi utara. Pada elevasi paling atas 
diletakan unit NAPZA, dan unit RSJ berada di elevasi yang lebih rendah. Karakter pasien unit 
NAPZA dan unit RSJ berbeda dan umumnya pasien pada unit NAPZA akan merasa tidak nyaman dan 
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terganggu jika didekatkan dengan bangsal penyakit skizofrenia/ penyakit jiwa di uni RSJ. Unit 
NAPZA ditempatkan di ujung utara site, jauh dari keramaian Jl. Kolonel Masturi maupun lingkungan 
unit RSJ yang ditempati oleh pasien penyakit jiwa/ skizofrenia 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Site Plan RSJ Provinsi Jawa Barat            Gambar 2. Potongan Site RSJ Provinsi Jawa Barat 
 
Proses rehabilitasi membutuhkan situasi yang tenang dan mendukung [12]. Lokasinya yang berada di 
elevasi tertinggi memungkinkan mendapat view yang baik dan luas, sirkulasi udara yang lancar serta 
terhindar dari view bangsal pasien skizofrenia di unit RSJ karena terhalang kontur. 
Kebutuhan pasien ketergantungan obat menentukan dampak psikologis dari tata letak massa unit 
NAPZA terhadap psikologi pasien tergantung kondisi dari pasien itu sendiri. 
 
3.2 Tatanan Ruang Luar Bangunan NAPZA RSJ Provinsi Jawa Barat 
Tatanan ruang luar merupakan ruang yang dibatasi oleh alam hanya pada bidang alas (lantai) dan 
dindingnya, sementara atapnya dapat dikatakan tidak terbatas [7]. Letak site unit NAPZA berada di 
ujung utara dari kawasan masterplan RSJ Provinsi Jawa Barat dan hanya memiliki satu jalan utama 
sebagai akses masuk. Kawasan site NAPZA memiliki 3 massa bangunan utama (massa A, B, dan C, 
seperti pada gambar 3) dengan masing-masing karakter pasien yang berbeda di dalamnya. Ada 4 tahap 
rehabilitasi ketergantungan obat, yaitu detoksifikasi, primary, re-entry dan terakhir adalah after-care. 
Pemisahan pasien yang berbeda karakter dalam massa yang berbeda memungkinkan pasien tidak akan 
saling terganggu satu sama lain seperti gangguan kebisingan dan perilaku yang ditimbulkan oleh 
pasien putus zat (sakau), sehingga membuat pasien lainnya takut dan tidak nyaman.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Siteplan Unit NAPZA 

 
Seperti yang diperlihatkan pada gambar 4, terdapat 3 view utama dari ruang dalam ke ruang luar. 
View pertama menghadap ruang luar negatif yang telah disebutkan sebelumnya, view kedua 
menghadap ruang positif berupa plaza, sementara view ketiga walaupun berada di sisi luar lingkupan 
massa tetapi bisa dikatakan ruang positif karena di dalamnya terdapat aktifitas bercocok tanam dengan 
penataan ruang luar yang rapi dan terawat. Solusi terbaik adalah menata ruang negatif menjadi ruang 
positif tetapi masih memiliki sifat dan keadaan yang tenang seperti ruang luar negatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unit NAPZA 
Unit RSJ 

Keterangan Gambar : 
A. Bangunan Detoksifikasi 
B. Bangunan Primary 
C. Bangunan Re-entry dan After care 

1. Jalan RSJ 
2. In Site 
3. Out Site 
4. Drop Of 
5. RTH 
6. Taman 
7. Kebun 
8. RTH 
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Gambar 4. Analisa Ruang Positif dan Negatif 

3.3Tatanan Ruang Dalam Bangunan NAPZA RSJ Provinsi Jawa Barat 
Dalam analisa tatanan massa diperlihatkan bahwa pasien dikelompokkan berdasarkan tahapan 
rehabilitasi yang sedang dijalani agar tidak saling terganggu dengan perilaku pasien tahap lainnya. 
Pada analisa tatanan ruang dalam juga diberlakukan hal serupa, hanya saja yang ditata adalah 
pengelompokan zona. Zona yang terdapat pada bangunan rehabilitasi terdiri dari 3 zona, yaitu zona 
pelayanan medik, zona operasional, dan zona administrasi.  Dari ketiga zona tersebut yang paling 
utama adalah zona pelayanan medik dimana pasien tinggal untuk rawat inap yang ditunjukan seperti 
pada gambar 5. Penataan zona tersebut harus dibuat menjauh dari sumber gangguan seperti bising. 
Umumnya yang paling mudah terpengaruh oleh gangguan adalah pasien tahap awal (detoksifikasi dan 
primary), sehingga pemisahan dua zona ini adalah yang utama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Analisa Zoning Pelayanan Medik Unit NAPZA 

Penataan ruang dalam juga berkaitan dengan sirkulasi dan kedekatan ruang [13]. Kedekatan 
ruang dan sirkulasi yang ada harus membuat pasien merasa nyaman.  

 
 

 

 

 

 

Gambar 6. Ilustrasi Penataan Ruang Dalam 

Penataan ruang dan sirkulasi seperti yang telah disebutkan di atas menyebabkan tidak ada ruang 
utama (selain koridor untuk sirkulasi) yang gelap karena semua ruang memiliki bukaan langsung 
untuk sinar matahari, dimana sinar matahari bagus untuk menurunkan kegelisahan. 

 

Pada prinsipnya ketiga massa bangunan A, 
B, C memiliki tatanan ruang dalam yang 
berbentuk linear dan terbagi menjadi 3 
lapis, yakni sirkulasi di tengah bangunan 
dan ruang utama di sisi terluar sehingga 
memungkinkan masuknya cahaya 

Gedung palma untuk 
pasien re-entry dan after 
care. Pengaruh obat 
hampir tidak ada. 

Gedung detoksifikasi untuk 
oleh pasien tahap awal 
(rehab medik). Pengaruh 
obat masih cukup kuat. 

Gedung primary untuk 
pasien tahap lanjut 
(rehab sosial – TC). 
Pengaruh obat sudah 
mulai berkurang 

Ruang
Sirkulasi 

Ruang luar publik

Ruang luar Negatif 

RuangArah sinar matahari  
Arah sinar matahari  

Ruang luar Ruang luar 

Entrance

Area pasien detoksifikasi 
dan primary sebaiknya 
dijauhkan karena teriakan 
dan perilaku mereka bisa 
saling mengganggu satu 
sama lain. 

Area pasien untuk detok 
lebih baik dijauhkan dari 
jalan utama untuk 
meningkatkan keamanan 
dan meminimalisir 
terjadinya pasien kabur. 

Area after care sebaiknya dekat dengan 
jalan utama karena penggunanya sudah 
bebas keluar masuk lingkungan NAPZA. 
Mereka umumnya datang hanya untuk 
konsultasi dan check up. Sehingga 
dengan dekat jalan utama akan 
memudahkan aksesibilitas mereka. 

Mendekatkan area detoksifikasi dan re-
entry berdampak baik, karena dari hasil 
pengamatan, pasien tahap awal cenderung 
termotivasi untuk lebih cepat sembuh saat 
melihat kebebasan yang di dapat oleh 
pasien tahap akhir (re-entry). 

Gd. Primary

Gd. After care

Gedung Re‐entryGedung Detoksifikasi
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3.4 Kualitas Ruang Dalam Bangunan NAPZA RSJ Provinsi Jawa Barat 

Terdapat dua pembahasan mengenai kualitas ruang dalam, yaitu proporsi dan bukaan. Khusus untuk 
bukaan analisa pembahasannya telah disatukan pada analisa tatanan massa sebelumnya. Dari hasil 
pengamatan diketahui bahwa kualitas ruang dalam dengan stimulus proporsi dan bukaan hanya 
berpengaruh besar pada pasien rehabilitasi tahap awal (detoksifikasi dan primary), hampir tidak ada 
respon ataupun keluhan mengenai stimulus tersebut pada pasien tahap akhir (re-entry dan after 
care). .Penjelasan lebih lanjut mengenai kualitas ruang dalam proporsi dapat dilihat pada tabel 
analisis 4.  

Tabel 4. Analisis Besaran dan Proporsi 

 

 Dapat disimpulkan bahwa stimulus hanya bekerja bagi pasien yang benar-benar butuh kenyamanan 
dan ketenangan dalam rehabilitasi (aspek manusia ; activity in process) [11].  

 
4. Kesimpulan 

Penempatan suatu wadah baik lokasi, massa, ataupun ruang harus mempertimbangkan aspek 
kebisingan, view, dan sinar matahari. Pasien diklasifikasikan berdasarkan tahapan  metode rehabilitasi 
yaitu detoksifikasi (medik), primary, re-entry dan after care. Perbedaan tahapan juga merupakan 
pengklasifikasian pasien berdasarkan kadar ketergantungan obat yang masih tersisa dan perilaku yang 
dihasilkannya. klasifikasi pasien ditempatkan dalam 1 massa bangunan yang berbeda, sehingga pasien 
dengan karakteristik tertentu tidak akan terganggu oleh pasien dengan karakter lainnya, hanya saja 
untuk pasien re-entry dan after care ditempatkan dalam 1 massa bangunan karena memiliki karakter 
yang serupa. Pada akhirnya klasifikasi pasien menghasilkan 3 massa bangunan (detoksifikasi, 
primary, dan re-entry dan after care).  
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Ruang yang dianalisis untuk proporsi adalah ruang pasien 
detoksifikasi, karena pasien tahapan ini yang paling membutuhkan 

kualitas ruang yang baik. Terdapat 3 ruang yang diamati, yaitu: 
1. R. Relaksasi (3x4); 
2. Kamar (3x4); dan 

3. R. Komunal (2,4 x 14). 
Semua ruang memiliki tinggi plafon 3m.

 

Baik, kamar dan R. Relaksasi di gedung detoksifikasi memiliki 
proporsi yang benar dengan ukuran yang sama tetapi memiliki 
kesan yang berbeda. Kamar terkesan luas karena diisi oleh satu 

orang, sementara R. Relaksasi menjadi sempit karena harus 
digunakan bersama. Hal ini dikarenakan ruang relaksasi 

seharusnya adalah kamar tetapi difungsikan sebagai ruang 
bersama. Hal ini terjadi juga di ruang lainnya pada unit 

NAPZA. 

 

 

 

Ilustrasi R. Relaksasi Ilustrasi R. Kamar Detoksifikasi
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Abstrak   
 

SLB-A Negeri Bandung merupakan salah satu lembaga pendidikan khusus bersifat formal yang 
menjadi wadah bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) tunanetra agar dapat mengembangkan 
kemandirian sikap, keterampilan, pendidikan dan kemampuan bersosialisasi. Pada sekolah ini 
orientasi mobilitas merupakan pembelajaran dasar dan wajib bagi para penyandang tunanetra untuk 
dapat menghafal, menghitung, dan mempersepsikan lingkungan sekitar sehingga mereka dapat 
mengetahui posisinya dan kemana mereka akan bergerak. Untuk menunjang aktifitas mobilitas yang 
dilakukan, dibutuhkan penataan aksesibilitas jalur sirkulasi yang baik dan aman sebagai sarana dan 
prasarana sesuai kebutuhan para penyandang tunanetra. Penelitian ini menggunakan metode analisa 
kualitatif dengan pembahasan dijabarkan secara deskriptif. Tahap analisa dilakukan dengan 
membandingkan data terkait kondisi desain sirkulasi di dalam SLB-A Negeri Bandung, dengan 
persyaratan dan kelengkapan aspek yang mempengaruhi kemudahan pengguna penyandang 
tunanetra. Melalui analisa ini, dapat diketahui bahwa desain sirkulasi pada kawasan SLB-A Negeri 
Bandung secara kelengkapan telah memenuhi standar berdasarkan Keputusan Menteri Pekerja 
Umum tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan, namun 
pada beberapa elemen bangunan dan jarak pencapaian area tertentu masih menjadi kendala bagi 
pengguna penyandang tunanetra ditinjau dari Teori Abraham H. Maslow tentang Motivasi dan 
kebutuhan. 
 
Kata kunci : Sirkulasi, kemudahan, keselamatan dan keamanan bangunan, Sekolah Luar Biasa-A 
 
1. Pendahuluan 

Memiliki keterbatasan fisik tidak seharusnya menjadi hambatan bagi para disabilitas untuk 
mendapatkan pendidikan dan wadah berkegiatan yang layak. Dalam hal ini Anak-anak Berkebutuhan 
Khusus (ABK) Tunanetra pun memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan 
pendidikan yang setara dengan anak-anak normal pada umumnya [1]. ABK Tunanetra adalah mereka 
yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa 
penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 
12 point dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata (low vision) [2].  

Sekolah Luar Biasa-A (SLB-A) Negeri Bandung merupakan salah satu lembaga pendidikan untuk 
Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tunanetra tertua se-Asia yang bersifat formal. Jenjang  
pendidikan yang diselenggarakan meliputi TK-LB, SD-LB, SMP-LB serta SMA-LB, dengan beragam  
usia, kegiatan dan psikologis pengguna tentu terdapat perbedaan dalam melakukan aktifitas dan 
mobilitas di dalam kawasan SLB-A, menciptakan kebutuhan sarana dan prasarana yang juga berbeda 
untuk menunjang kegiatan mereka, kemudian kebutuhan-kebutuhan tersebut dirangkum dan 
dilandaskan pada asas fasilitas dan aksesibilitas bahwa setiap civitas SLB-A Negeri Bandung harus 
terjamin keselamatannya serta kemudahan setiap orang untuk dapat mencapai dan mempergunakan 
semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan secara mandiri tanpa harus 
membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini yang membuat tata sirkulasi pada SLB-A Negeri Bandung 
menjadi lebih kompleks. 
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1.1 Sekolah luar biasa dan Tunanetra 
Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah lembaga pendidikan formal bagi peserta didik yang memiliki 
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, 
sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa [3]. Secara klasifikasi, SLB A 
merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta 
didik yag menyandang kelainan pada penglihatan (Tunanetra). Klasifikasi dari ketunanetraan [4] dapat 
dilihat pada Tabel 1: 

Tabel 1  Klasifikasi Ketunanetraan[4] 

1.2 Sirkulasi dan Tata ruang 

Alur sirkulasi dapat diartikan sebagai ikatan yang menghubungkan ruang-ruang suatu bangunan baik 
ruang-ruang dalam maupun luar, yang kemudian ruang-ruang tersebut disusun kembali untuk 
kepentingan relatif dan fungsional atau peranan simbolisnya di dalam organisasi sebuah bangunan 
sehingga menjadi sebuah tatanan ruang [5].  

1.3 Aspek Psikologis Penyandang Tunanetra 
Orientasi mobilitas adalah kemampuan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan 
penggunaan semua indera yang masih ada untuk mengenali detail dari lingkungan di sekitarnya dan 
juga dapat menentukan posisi pasti dimana dirinya berada [4]. Sebagai pengganti kemampuan visual, 
para penyandang tunanetra mengandalkan 3 aspek psikologis untuk membantu mereka dalam 
melakukan orientasi mobilitas. Aspek-aspek psikologis tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2  Aspek Psikologis pada Tunanetra 
Motivasi dan kebutuhan Kognitif Persepsi dan perilaku 

Motivasi dan kebutuhan terbagi 
menjadi : [6]   

 Psychological needs yang 
berkaitan dengan fisik dan 
psikologis manusia.  

 Safety needs yang berkaitan 
dengan kebutuhan rasa aman 
seseorang ketika berada dalam 
suatu tempat. 

Aspek kognitif terbagi atas: [7]
 landmark,  
 clue,  
 numbering system (menghitung),  
 Measurement (pengukuran),  
 compass direction (arah mata 

angin),  
 Self-Familiarization  
Kegunaannya untuk : 
 menentukan jarak 
 menjaga arah orientasi 
 menjadi titik referensi  

Persepsi merupakan 
interpretasi atas informasi 
sensorik oleh otak, misalnya 
pendengaran, penciuman, 
pengecapan, sentuhan atau 
proprioseptif, dengan tujuan 
mengembangkan pemahaman 
sebelum bertindak. Persepsi 
tersebut akan ditanggapi 
sesuai dengan kebutuhan dan 
perasaan manusia, yang 
kemudian disebut Perilaku 
[8]. 

 
1.4 Material dan Persyaratan 
Berlandaskan asas fasilitas dan aksesibilitas, jalur sirkulasi di kawasan SLB-A harus didesain dengan 
material dan persyaratan khusus untuk dapat memenuhi kriteria kemudahan dan keamanan bagi 
pengguna penyandang tunanetra. 
 
2. Metodologi 
Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif dengan pembahasan mengenai sirkulasi, aspek 
psikologis dan persyaratan dijabarkan secara deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi desain sirkulasi 
dan  di dalam bangunan Sekolah Luar Biasa-A Negeri Bandung secara langsung (observasi) mengenai 

Berdasarkan  Waktu Terjadinya Berdasarkan kemampuan daya 
penglihatan

Berdasarkan 
pada kelainan

 Tunanetra sebelum dan sejak lahir 
 Tunanetra setelah lahir/pada usia 

kecil 
 Tunanetra pada masa remaja 
 Tunanetra pada usia dewasa 
 Tunanetra pada usia lanjut 
 Tunanetra akibat bawaan (partial 

sight bawaan). 

 Low Vision;  
 Low Vision  (Penglihatan 6/60-6/120) 

Masih mungkin orientasi dan mobilitas 
umum. 

 Low Vision nyata, (Penglihatan6/240 ). 
 Tunanetra setengah berat/hampir buta 

(partially sighted),  
 Tunanetra berat/buta total (totally blind) 

 Myopia  
 Hyperopia  
 Astigmatisme 
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sirkulasi di dalam dan luar bangunan, pembagian alur sirkulasi berdasarkan pengguna, kelengkapan 
elemen sirkulasi, dan melihat proses orientasi mobilitas penyandang tunanetra. Dilengkapi dengan 
wawancara, Gambar berupa foto, data dari  pihak SLB Negeri A Bandung, serta melakukan studi 
literatur mengenai sirkulasi, teori kebutuhan, kognitif, persepsi dan perilaku, serta material dan 
persyaratan pada SLB-A. Tahapan analisa dilakukan dengan membandingkan alur sirkulasi beserta 
kelengkapan aspek yang mempengaruhi kemudahan pengguna penyandang tunanetra di seluruh 
ngunan SLB-A Negeri Bandung dengan studi teori dan persyaratan. 

3. Hasil Dan Pembahasan 
3.1 Sirkulasi  

a.   Sirkulasi Ruang Luar  
Sirkulasi pada kawasain ini adalah linear. Dimana jalur lurus menjadi elemen pengatur bagi 
serangkaian ruang. Namun secara konfigurasi tatanan massa adalah secara radial dimana jalur linear 
yang berakhir di sebuah titik pusat. Adapun bangunan yang menjadi titik pusat adalah ruang  kepala 
sekolah dan tata usaha. (Gambar 1) 

 

 

 

 

 

 

Pola serta dimensi sirkulasi pada SLB-A dari entrance site menuju bangunan memiliki lebar jalan 
kendaraan : 3 m – 4 m & lebar pedestrian 1,4 m. Berikut dimensi pencapaian pada SLB-A : 
 Pencapaian dari site entrance menuju gedung A (SMA, Ruang Guru) 78 m.  
 Pencapaian dari site entrance menuju gedung B (TK,SD,  SMP) 109 m.  
 Pencapaian dari site entrance menuju gedung C (SMA & perpustakaan) 158 m. 

 
b. Sirkulasi Ruang Dalam  
Sirkulasi di dalam bangunan bersifat linier terbagi menjadi beberapa berdasarkan pengguna, adapun 
sirkulasi dan besaran dimensi koridor pada tiap massa bangunan adalah sebagai berikut : 
• Sirkulasi Gedung A (Kelas SMA, Ruang Guru, dan Ruang Musik) 
Panjang koridor gedung A 57 m dengan lebar 3.9 m. Sedangkan, panjang koridor  gedung A (bagian 
belakang) 57 m dengan lebar 1 m. (Gambar 2) 
 Sirkulasi Gedung B ( Ruang Kelas TK,SD, & SMP)  
Koridor pada massa B panjang 54 m dengan lebar 1.4 m (ruang kelas TK, SD, & SMP). (Gambar 3) 
 Sirkulasi Gedung C dan D ( Ruang Kelas SMA, dan Perpustakaan ) 
Panjang koridor  massa C 18.06 m dengan lebar 2.75 m, Panjang koridor  massa D (Perpustakaan) 8 
m dengan lebar 1 m. (Gambar 4) 
Berikut dimensi koridor pada SLB-A Negeri Bandung (Tabel 3): 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar  1 Blok Plan 

( Sumber: Data SLB A, 2017 ) 

Keterangan : 
A : Ruang Kelas & Guru  
B : Ruang Kelas TK, SD, & SMP 
C : Ruang Kelas SMA 

D : Perpustakaan 
E : Kantor Tata Usaha SLB-A 
F : Lapangan Upacara A 

B C 

E 

F 

: Jalan primer
: Jalan sekunder 
: Pola sirkulasi pengguna bangunan  

D 

Gambar 2 Gedung A Gambar 3 Gedung B Gambar 4 Gedung C & D 
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Pencapaian ruang-ruang pada bangunan SLB-A melalui beberapa hubungan ruang sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruang sirkulasi pada SLB-A bersifat Terbuka pada satu sisi, hal ini agar koridor mendapat 
pencahayaan yang cukup dan memudahkan gerak serta orientasi mobilitas para penyandang  
tunanetra. (Gambar 8, 9, dan 10) 

 

 

 

 

 

3.2 Psikologi  
a. Pedestrian  
Lebar pedestrian pada SLB-A adalah 1,4 m dengan ketinggian 10 cm dari jalan kendaraan, sedangkan 
panjang pedestrian pada beberapa area berbeda-beda.seperti terlihat pada Gambar 11 dan 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beberapa aspek psikologi dan material pada pedestrian SLB-A. Untuk memberikan kemudahan dan 
menjaga keamanan kegiatan mobilitas bagi civitas penyandang tunanetra: 
 Landmark seperti peta suara, tiang canopy, air mancur dan speaker bersuara (potongan lagu 

gamelan sunda), berfungsi sebagai penanda lingkungan dan pengarah bisadilihat  pada gambar 13. 
 
 

Persyaratan Nama Gedung Ukuran Analisa 

lebar 
koridor 
pada SLB 
adalah 
1,5m. [10] 

Gedung A (Kelas 
SMA & R.Guru) 

Panjang 57.87 m & 
Lebar 2.23 m. Koridor pada 

Gedung A,B dan C 
telah memenuhi 
persyaratan namun 
pada gedung D dan 
E masih belum 
memenuhi. 

Gedung B ( Kelas 
TK,SD, & SMP) 

Panjang 53.64 m & 
Lebar 2.33 m 

Gedung C ( Kelas 
SMA) 

Panjang 17.63 m & 
Lebar 1.70 m. 

Gedung D 
(Perpustakaan) 

Panjang 8.00 m & 
Lebar 1.00 m. 

Gedung E 
(Kantor) 

Panjang 2.17 m & 
Lebar 1.13 m. 

Tabel  3 Analisa Ukuran koridor Pada SLB-A Negeri Bandung  

Gambar 5 Gedung A (R. Guru & Kelas SMA) 

Gambar 7 Gedung A (R.Kelas TK, SD, & SMP) 

Gambar 6 Gedung A (R. SMA) 

KETERANGAN : 
           : Melewati Ruang 
           : Melewati Ruang antar Ruang 

Gambar 8 Koridor Gedung A  Gambar 9 Koridor Gedung B Gambar 10 Koridor Gedung D  

Gambar  11 Block Plan   
( Sumber: Data SLB A, 2017 ) 

3 

6

1 

2 

4 5

Gambar  12  Panjang Jalur Pedestrian  

Pedestrian 1 
Panjang 15.57 m. 

Pedestrian 2 
Panjang 53.44 m 

Pedestrian 3 
Panjang 25.40 m 

Pedestrian 4 
Panjang 74.50 m 

Pedestrian 5 
Panjang 57.40 m 

Pedestrian 6 
Panjang 20.00 m 

 ( Sumber: Data SLB A, 2017) 
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 Penggunaan material keramik bertekstur (guiding block) 30x30cm dengan warna kuning cerah 

(Gambar 15) untuk memudahkan pengelihatan penderita low vison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beberapa aspek material dan psikologi pada koridor SLB-A untuk memberikan kemudahan dan 
menjaga keamanan kegiatan mobilitas bagi civitas penyandang tunanetra: 
 Dinding pada koridor tiap massa bangunan menggunakan warna cerah, dipasang keramik texture 

halus ukuran 20 x 30 cm dengan ketinggian 1,2 m dari lantai ke jendela. Berfungsi untuk menjaga 
kebersihan dinding dan tangan civitas penyandang tunanetra karena proses trailing/meraba selama 
berjalan. 

 Dinding koridor gedung B (kelas TK,SD dan SMP) dipasang raling alumunium dengan ketinggian 
80 cm dari lantai koridor, berfungsi sebagai alat bantu trailing. (Gambar 16) 

 Landmark berupa kolom di koridor yang bersifat repetisi sebagai objek numbering/hitungan dalam 
pencapaian, sehingga civitas penyandang tunanetra dapat mempersepsikan jarak menuju suatu ruang 
/ objek di lingkungan SLB dan landmark berupa papan nama braile di tiap pintu kelas. (Gambar 16) 

 Koridor gedung A (ruang seni, ruang guru, dan SMA) terdapat clue yang bersumber dari speaker 
berupa suara musik gamelan dari ruang seni (sore hari).  
 

 

 

 

 

 

b. Ramp 
Kondisi ramp di SLB-A memenuhi syarat karena dimensioneringnya lebih besar dari kemiringan yang 
sesuai dengan persyaratan [9].   
 
 
 

Gambar 16 Landmark berupa kolom, keramik, dan railing sepanjang koridor 
( Sumber: Data SLB A, 2017 ) 

Koridor A Koridor B 

Koridor C Koridor D 

Gambar 13 Aspek Psikologi 

Gambar 15 Material Pada Pedestrian 

Clue berupa 
aroma makanan 
dari kantin  

  Peta suara 
dan tiang 
canopy. 

 Air mancur. Speaker 
bersuara 
(potongan lagu 
gamelan sunda). 

Clue berupa 
suara 
kendaraan dari 

4. Paving blok1. Pola lurus 2. Pola Titik  3.  Keramik 
     30 x 30 4

3

2

1

Gambar 14 Letak Pedestrian 

B 
D

C

A 
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c. Tangga 
Tangga pada bangunan harus memperhatikan persyaratan dari segi dimensi, kelengkapan pengaman, 
dan penggunaan material untuk permukaannya tangga. (tabel 5) 
 

Berdasarkan persyaratan [9] secara dimensionering, tangga yang ada pada SLB-A Negeri Bandung 
telah memenuhi standar, namun jika dikaji dari kelengkapan pengaman dan material masih belum 
memenuhi standar.Ketinggian tangga A dan B cukup tinggi dan tidak terdapat handrail atau 
pembatasyang dapat berfungsi sebagai penanda dan pegangan.  

4. Kesimpulan 
Pada kawasan SLB A ini tatanan massa menggunakan pola tata massa radial agar lebih memudahakan 
kepala sekolah, staff, & guru dalam mengontrol kegiatan siswa dan siswi, lebih memudahkan dalam 
pencapaian antar massa bangunan maupun ruang.  
Pola sirkulasi pada kawasan SLB-A menggunakan pola liner, karena lebih memudahkan sirkulasi 
sehingga tidak membingungkan pengguna dalam mencapai bangunan maupun ruang yang akan dituju. 
Pada pedestrian terdapat perbedaan material dan tekstur untuk memudahkan pengguna dalam 
beraktirfitas dan bersirkulasi maupun menentukan arah bangunan dan ruang yang akan dicapai..Hal ini 
mereka lakukan dengan cara perabaan pada material yang akan dilewati, juga memberikan keaamanan 
agar pengguna tidak mudah tergelincir.  
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Persyaratan Tangga Data & Analisa 

 Optrade: 15 cm- 19 cm 
 Lebar anak tangga: 28 cm – 30 cm. 
 Harus dilengkapi dengan pegangan 

rambat (handrail). 
 Untuk tangga  outdoor harus 

dirancang sehingga tidak ada air hujan 
yang menggenang pada lantainya[9] 

Tangga A menuju Ruang Guru 
-Aantrade: 30 cm.   -Optrade: 17,25 cm 
-Tidak ada handrail 
-Material: keramik tidak bertekstur  

Tangga B menuju  Kelas SMA dan 
ruang musik 

- Aantrade: 30 cm.  -Optrade: 17,25 cm 
- Tidak ada handrail 
-Material: keramik tidak bertekstur 

Tangga C menuju Ruang Kantor 
- Aantrade: 30 cm  - Optrade: 14 cm 
-Tidak ada handrail 
-Material: keramik tidak bertekstur 

Persyaratan Ramp Data Analisa Kesimpulan 

 Panjang ramp max. 
10 m 

 Lebar minimum 
ramp adalah 0,95 m 
tanpa tepi pengaman 
dan 1,36 m dengan 
tepi pengaman 

 Kemiringan 
7˚(indoor) dan max. 
6˚ (outdoor) [9] 

Ramp A 
 menuju ruang 
kelas SMA dan 
ruang musik  

Panjang 8,1 m 
Lebar 1,4 m, dengan 
kemiringan 6˚ 

Panjang: 8,1 m < 10 m 
Lebar: 1,4 m > 0,95 m 
Kemiringan: 6˚ 
 

Bedasarkan dengan 
perbandingan antara  
persyaratan [9] dan 
dimensionering dari 
tiap-tiap ramp di 
dalam sekolah SLB-A 
Negeri Bandung, ramp 
yang tersedia telah 
memenuhi standar 
persyaratan untuk 
difabel. 

Ramp B  
(menuju ruang 
guru ) 

Panjang 4,8 m  
Lebar 1,4 m, dengan 
kemiringan 6˚ 

Panjang: 4,8 m < 10 m 
Lebar: 1,4 m > 0,95 m 
Kemiringan: 6˚ 

Ramp C 
(penghubung 
gedung B dan 
gedung D ) 

Panjang 4 m   
Lebar 2 m, dengan 
kemiringan 6˚ 

Panjang: 4 m < 10 m 
Lebar: 2 m > 0,95 m 
Kemiringan: 6˚ 

Tabel 4 Analisa Ukuran Ramp pada SLB-A Negeri Bandung 
 

Tabel 5 Analisa Ukuran Tangga pada SLB-A Negeri Bandung 
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Abstrak 
 

Keraton sebagai istana raja masih dapat dijumpai di beberapa kota di Indonesia. Saat ini keraton 
telah digolongkan sebagai salah satu warisan budaya yang wajib dilindungi. Kajian ini bertujuan 
untuk mengetahui gaya arsitektur yang diterapkan pada bangunan-bangunan di Keraton 
Kacirebonan, salah satu dari tiga Keraton yang terdapat di kota Cirebon. Mengingat umur keraton 
dan massa pemerintahan yang dilalui cukup panjang, maka perubahan, penggantian dan 
penambahan bangunan baru dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dan kelancaran 
pemerintahan. Apakah perubahan, penggantian atau penambahan bangunan baru pada Keraton 
Kacirebonan berpegang pada gaya bangunan yang telah ada sebelumnya? Observasi dilakukan 
dengan mendatangi objek penelitian secara berkala dan melakukan pengukuran, pendataan dan 
penggambaran. Dengan menggunakan metode kualitatif objek dianalisis dan dikaitkan dengan 
literature dan data-data yang ada. Diharapkan perubahan, pergantian dan penambahan bangunan 
baru dapat selaras dengan gaya arsitektur bangunan terdahulu. Diharapkan pula keasrian, 
keharmonisan dan keselarasan antara bangunan lama dan baru di Keraton Kacirebonan dapat 
terjaga mengingat saat ini Keraton merupakan salah satu tujuan kunjungan wisatawan ke Cirebon. 

 
Kata kunci: keraton, cagar budaya, akulturasi, arsitektur kontekstual 

1. Pendahuluan 
Indonesia memiliki peninggalan sejarah yang bernilai tinggi, baik berupa naskah, benda-benda 
pusaka, artefak, prasasti, monumen maupun bangunan. Peninggalan-peninggalan tersebut telah 
ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang wajib dilindungi keberadaannya. Adapun peninggalan 
yang dimaksud pada makalah ini adalah salah satu bangunan pemerintah sebelum Indonesia merdeka, 
yaitu Kraton atau Keraton. 

Keraton merupakan salah satu bangunan cagar budaya, seperti yang dikemukakan dalam Undang-
Undang No.5 Tahun 1992, “Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa 
kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 
tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan” [1]. 
Keraton Kacirebonan berada di wilayah kelurahan Pulasaren, kecamatan Pekalipan, kota Cirebon.  

Seiring dengan berjalannya waktu banyak perubahan yang terjadi di Keraton. Umur bangunan yang 
relatif sudah tua mengharuskan terjadinya perbaikan dan pergantian material sehingga memungkinkan 
terjadinya rehabilitasi, rekonstruksi dan mungkin demolisasi. Selain itu meningkatnya kebutuhan 
mendorong terjadinya penambahan bangunan baru. Diperlukan upaya dan keahlian tersendiri sehingga 
bangunan baru pada sebuah kompleks keraton dapat beradaptasi dengan bangunan-bangunan lama, 
baik gaya, bentuk maupun material yang digunakan. 

Meningkatnya aktivitas menuntut pengadaan ruang baru sehingga mendorong terjadinya penambahan 
bangunan. Dari sejak berdirinya (tahun 1814) hingga saat ini terdapat 8 bangunan pada kompleks 
Keraton Kacirebonan, yaitu Prabayaksa, yang merupakan bangunan induk dilengkapi dengan bangsal 
tempat menerima tamu, Paseban Kulon yang berseberangan dengan Paseban Wetan, Masjid, Gedong 
Ijo, Pringgowati, Kaputran dan Kaputren dan Museum Alit, seperti yang terlihat pada table berikut:  
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Tabel 1.1. Linimasa Bangunan Keraton Kacirebonan 

 
PERIODE NAMA BANGUNAN LUASAN/KETINGGIAN FUNGSI 

1814 

Gedung Induk 
(Prabayaksa dan 

Bangsal) 

±  1.100 m2 / 
± 11 m 

Tempat utama 
pelaksanaan tradisi 
keraton dan 
penyambutan tamu 
kehormatan 

Paseban Wetan ± 103 m2 /± 5.7 m Pos jaga keraton 
Paseban Kulon ± 142 m2 /± 6.5 m Penerima tamu 
Tajug (Masjid) ± 143 m2 / ± 6.7 m Tempat beribadah 

1875 Gedong Ijo ± 194 m2 / ± 5.92 m 

Tempat pesanggrahan 
abdi dalem dan dapur 
pada saat Maulud 
Nabi 

1916 - 1931 
Pringgowati ± 301 m2 / ± 7.5  m 

Tempat tinggal 
Garwa Dalem (Istri 
Sultan) 

Kaputren dan 
Kaputran 

± 199 m2 / ± 6.3 m Tempat tinggal putra-
putri Sultan 

2007 Museum Alit ± 147 m2 / ± 6.3 m2 
Tempat penyimpanan 
koleksi benda-benda 
pusaka keraton 

 
 
1.1 Karakteristik Gaya Arsitektur 
Dari kajian literatur terdapat konsep dan teori mengenai gaya arsitektur Kolonial, Cina, dan Jawa. Ke 
3 gaya arsitektur ini diyakini diterapkan pada bangunan-bangunan di kompleks Keraton karena tahun 
berdirinya, kebudayaan dan kondisi politik saat itu. Ke 3 karakteristik dari gaya-gaya arsitektur 
tersebut dapat ditemukan pada bangunan-bangunan di kompleks Keraton Kacirebonan seperti terlihat 
pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.2. Karakteristik Gaya Arsitektur 
Gaya Arsitektur Fitur 

Arsitektur 
Kolonial 

Penggunaan kolom bergaya Yunani. 
Penggunaan gevel pada tampak bangunan. 

Arsitektur  
Cina 

Keseimbangan formal pada bangunan dibentuk dari denah yang 
simetris, sedangkan sisi non-formal dibentuk dari penataan 
taman yang dinamis.
Proporsi bangunan menunjukan skala manusia. 
Penggunaan ornamen geometris dan motif binatang. 

 Arsitektur  
Jawa 

Tipe tajug: atap bangunan berbentuk piramida tanpa bubungan. 
Tipe joglo: atap bangunan berbentuk perisai dengan bubungan. 
Tipe Limasan: atap bangunan berbentuk perisai dengan 
bubungan yang lebih panjang. 
Tipe kampong: atap bangunan berbentuk pelana dengan patahan 
ke luar. 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Hasil Survey, 2018 
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Tabel 1.3. Elemen Arsitektur 
Elemen Arsitektur Keterangan 

Kepala Bagian atas bangunan yang melindunginya  terhadap iklim 
Badan Bagian tengah bangunan yang membatasi antara dalam dan luar 
Kaki Bagian bawah bangunan yang mengalasi bagian di atasnya 

 
1.2  Konsep Arsitektur Kontekstual 

Kontekstualisme adalah kemungkinan perluasan bangunan dan keinginan mengaitkan bangunan baru 
dengan bangunan lama [2]. Konsep kontekstual dalam arsitektur mempunyai arti merancang sesuai 
dengan konteks yaitu merancang bangunan dengan menyediakan visualisasi yang cukup antara 
bangunan yang sudah ada dengan bangunan baru untuk menciptakan suatu efek yang menyatu.  
Untuk mewujudkan hal ini, sebuah desain bangunan tidak harus selamanya kontekstual dalam aspek 
fisik saja, akan tetapi kontekstual dapat pula dihadirkan melalui aspek non fisik, seperti: fungsi, 
filosofi, maupun teknologi. Kontekstual pada aspek fisik dapat dilakukan dengan cara: 
a. Mengambil motif-motif desain setempat : bentuk masa, pola atau irama bukaan, dan ornament 

desain. 
b. Menggunakan bentuk-bentuk dasar yang sama tetapi mengaturnya kembali sehingga tampak 

berbeda. 
c. Melakukan pencairan bentuk-bentuk baru yang memiliki efek visual sama atau mendekati yang 

lama. 
d. Mengabstraksi bentuk-bentuk asli (kontras) 

 
1.3  Arsitektur Kolonial 
Elemen-elemen bangunan bercorak Belanda yang banyak digunakan dalam arsitektur kolonial Hindia 
Belanda antara lain [3] : Gevel (gable) pada tampak depan bangunan, Penggunaan gevel pada fasad 
bangunan biasanya berbentuk segitiga. Tower, Dormer, Windwijzer (petunjuk angin), Nok Acroterie 
(hiasan puncak atap), Geveltoppen (hiasan puncak atap depan), Ragam hias pada tubuh bangunan, 
Balustrade 

1.4 Arsitektur Cina 
Karakter arsitektur Cina dapat dilihat pada [4]: Pola Tata Letak, Sistem Struktur Bangunan, Tou-
Kung, Bentuk Atap, Penggunaan Warna 
 
1.5 Arsitektur Jawa 
Pengelompokan dalam Arsitektur Jawa setelah pertengahan abad 20 dikenal menjadi lima tipe 
bangunan yakni tipe masjid/tajug, tipe joglo, tipe limasan, tipe kampung, dan tipe panggang-pe [5]. : 
Tipe Masjid/Tajug, Tipe Joglo, Tipe Limasan, Tipe Kampung, Tipe Panggang-pe 

Penelitian ini akan menitik beratkan pada percampuran gaya bangunan (akulturasi) pada bangunan-
bangunan di kompleks Keraton Kacirebonan. Kota Cirebon yang terletak di pinggir pantai utara Jawa 
memungkinkan masuknya budaya asing dari berbagai daerah. Selain itu pengaruh kuat dari Kerajaan 
terdahulu (Mataram) juga dapat mewarnai akulturasi gaya Arsitektur di Keraton Kacirebonan.  

Meskipun kompleks Keraton Kacirebonan termasuk kawasan cagar budaya yang dilindungi tetapi 
karena peningkatan kebutuhan maka penambahan bangunan masih memungkinkan, demikian pula 
dengan renovasi mengingat umur dan ketahanan material yang digunakan. Apakah perubahan atau 
penambahan bangunan baru tersebut masih mempertahankan keaslian gaya arsitektur pada Keraton 
Kacirebonan? Diperlukan panduan dan penanganan khusus sehingga renovasi ataupun rekonstruksi 
yang dilakukan tidak bertentangan dengan Undang Undang Konservasi daerah Cirebon dan ciri khas 
gaya arsitektur Keraton Kacirebonan dapat dipertahankan.  

 
2. Metodologi 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu menganalisis 
objek kemudian dikaitkan dengan teori arsitektur kontekstual, kolonial, cina, dan jawa. Langkah yang 
dilakukan adalah dengan melakukan survey ke lapangan, melihat kondisi dan situasi pada lokasi lalu 
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mengaitkan hasil survey dengan literatur yang telah diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara 
membandingkan hasil observasi dengan landasan teori yang sesuai dengan karakteristik gaya 
arsitektur dilihat pada elemen-elemen Arsitektur yang membentuk kepala, badan, dan kaki bangunan. 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 
 

3.1 Analisis Kaitan Bangunan Lama dan Bangunan Baru Keraton Kacirebonan 
Untuk mengetahui apakah perubahan atau penambahan bangunan baru masih mempertahankan 
keaslian gaya arsitekturnya, dilakukan analisis dengan membandingkan elemen arsitektur pembentuk 
kepala, badan, dan kaki bangunan baru dengan bangunan lama. 
 

Tabel 3.1 Bentuk Kepala 
 

  KEPALA 
BANGUNAN LAMA KAITAN BANGUNAN BARU 

Gedung Induk (Prabayaksa & 
Bangsal) 

 
Gedong Ijo 

  

Paseban Wetan Pringgowati 
  

Paseban Kulon Kaputran dan Kaputren 
  

Masjid (Tajug/Langgar) Museum Alit 
  

 
Bentuk atap pada beberapa bangunan baru masih mengambil bentuk atap yang hampir sama dengan 
bangunan lama yaitu bangunan Prabayaksa/Gedung Induk. Bentuk atap ini diterapkan pada bangunan 
baru yaitu Bangunan Pringgowati, Kaputran dan Kaputren, dan Gedong Ijo. Bentuk depan atap 
Museum Alit mengambil dari bentuk depan bangunan Mesjid atau Langgar. 

 
Tabel 3.2 Bentuk Badan 

  BADAN 
BANGUNAN LAMA KAITAN BANGUNAN BARU 

Gedung Induk (Prabayaksa & 
Bangsal) 

 
Gedong Ijo 

  

Paseban Wetan Pringgowati 

Gedong Ijo 

Pringgowati 

Kaputran dan 
Kaputren 

Langgar

Museum Alit 

Gedung Induk

Gedong Ijo 

Pringgowati 

Kaputran dan 

Museum Alit

Gedung Induk

Pintu Jendela Kolom 

Pintu

Jendea Kolom Pintu 
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Paseban Kulon Kaputran dan Kaputren 
  

Masjid (Langgar) Museum Alit 
  

 

 

Bentuk bukaan/ ventilasi bangunan baru yaitu Gedong Ijo, Pringgowati, Kaputran dan Kaputren dan 
Museum Alit masih menerapkan bukaan ventilasi ornamen simetris dari bangunan lama yaitu Gedung 
Induk. Demikian pula untuk kolom pada beberapa bangunan baru (Pringgowati dan 
Kaputren/Kaputran) juga masih mengambil bentuk kolom bangunan lama (Gedung Induk).  

 
Tabel 3.3.Bentuk Kaki 

 
KAKI 

BANGUNAN LAMA KAITAN BANGUNAN BARU 
Gedung Induk (Prabayaksa&Bangsal ) 

Semua bangunan 
pada kompleks 
keraton 
Kacirebonan 
bentuk bagian 
kaki terbentuk 
dengan undakan/ 
naik dari 
permukaan tanah 

Gedong Ijo 

 
 

Paseban Wetan Pringgowati 

  

Paseban Kulon Kaputran dan Kaputren 

  

Masjid (Langgar) Museum Alit 
  

 
4. Kesimpulan 
Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur yang diterapkan pada bangunan 
Keraton Kacirebonan banyak mengambil unsur-unsur dari arsitektur Kolonial, Cina, dan Jawa. Bentuk 
bangunan Gedung Induk, Langgar, Pringgowati, Keputern/Keputran, serta Gedong Ijo memperlihatkan 
percampuran gaya (akulturasi) dari gaya arsitektur Kolonial, Arsitektur Cina, dan Arsitektur Jawa. 
Berbeda halnya dengan bangunan Musium Alit yang hanya menerapkan gaya Arsitektur Cina dan 
Jawa. Demikian pula pada bangunan Paseban Wetan dan Paseban Kulon yang hanya menerapkan gaya 
Arsitektur Kolonial dan Jawa. 

Pengaruh gaya arsitektur Kolonial dan Jawa terutama dipakai untuk membentuk struktur dan 
konstruksi bangunan sehingga bangunan mempunyai tinggi yang lebih dari rata-rata bangunan di 
sekitarnya. Hal ini dapat menonjolkan dominasi atap yang digunakannya yaitu atap Jawa: atap Tajug 
dan Joglo. Selain itu penggunaan material plester tanah merah untuk membentuk dinding dan kolom di 
ambil dari arsitektur Jawa seperti yang banyak terlihat pada bangunan-bangunan di wilayah Keraton 
Mataram.  

Kolom 

Kolom 

Kolom 

Jendea Kolom

Pintu Kolom

Pintu 
Jendela
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Pengaruh gaya arsitektur Cina digunakan untuk membentuk karakter sosok dan ornamen pelengkap 
bangunan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ornamen penghias dinding, kolom, lisplank, dan 
teralis lubang ventilasi sehingga bangunan terlihat unik dan klasik. Akulturasi gaya Kolonial, Cina dan 
Jawa yang diterapkan pada bangunan-bangunan dapat dilihat dari pengambilan bentuk atap, detail 
bangunan seperti bentuk pintu, bentuk kaki bangunan dan undakan. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa bangunan-bangunan baru sebagai tambahan dari 
Bangunan Induk meskipun didirikan secara bertahap, yaitu Gedung Ijo pada tahun 1875,  Pringgowati, 
Keputren dan Keputran yang didirikan antara tahun 1916 – 1931serta Musium Alit yang didirikan 
tahun 2007 tetapi terlihat harmonis karena tetap mengambil gaya arsitektur dari bangunan Prabayaksa 
sebagai bangunan induk. Keharmonisan gaya arsitektur pada bangunan lama dan baru di kompleks 
Keraton Kacirebonan terjaga dengan baik sehingga perbedaan umur bangunan hampir sulit dikenali. 
Akulturasi gaya bangunan yang diterapkan pada bangunan-bangunan di Keraton Kacirebonan 
membuat keraton ini terlihat unik dan berbeda dari 2 keraton lainnya, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. 
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Abstrak 
 

Tersedianya Time Egress berupa pergerakan penghuni guna melakukan penyelamatan diri keluar 
bangunan, dipengaruhi oleh jumlah lantai bangunan, jumlah penghuni yang berada didalamnya dan 
desain ruang dalam bangunan yang membentuk konfigurasi ruang dalam. Konsep multi fungsi pada 
bangunan komersil modern menghasilkan perbedaan jumlah beban hunian pada tiap zona fungsi 
perlantai bangunan. Perpaduan  fungsi komersil menentukan jumlah beban huni.  Semakin sederhana 
desain jalur evakiasi, baik vertikal maupun horizontal , semakin mudah ditemukan oleh pengguna. 
Semakin banyak fungsi komersil dipadukan dalam desain bangunan, semakin tinggi beban huni pada 
bangunan, maka akan semakin panjang durasi Time Egress. Kajian terhadap sebuah bangunan yang 
mempunyai  fungsi hotel, apartemen, dan kondotel sebagai studi kasus, dibangun menggunakan 
metode deskriptif  kuantitatif dengan software simulex sebagai alat uji. Kajian  ini menunjukan bahwa 
peletakan pintu darurat, lebar pintu darurat, ukuran koridor, tata letak tangga darurat, dan geometri 
tangga darurat merupakan komponen yang sangat berpengaruh pada hasil perhitungan Time Egress 
yang terjadi akibat desain bangunan. 
 
Kata kunci: mixed use, kebakaran, evakuasi, egress time, simulex 
 
1. Pendahuluan 

Bangunan mixuse residensial seperti hotel, Condotel dan apartemen merupakan salah satu bentuk 
akomodasi yang dikelola secara komersial, dan disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh 
pelayanan, penginapan berikut makanan dan minuman[4]. Klasifikasi sifat hunian berdasarkan bahaya 
kebakaran, bangunan perhotelan termasuk dalam hunian bahaya kebakaran ringan[6]. 
Salah satu hal yang penting dalam evakuasi kebakaran adalah Time Egress. Time Egress adalah waktu 
yang dibutuhkan penghuni bangunan untuk mengevakuasikan diri dari bangunan pada keadaan darurat 
kebakaran hingga dapat mencapai titik kumpul (assembly point). Pertimbangan terhadap terciptanya  
Time Egress melalui desain bangunan tinggi seperti ini, menjadi penting guna memberikan waktu 
yang cukup bagi penghuni untuk menyelamatkan diri. 
Pemahaman terhadap komponen-komponen egress yang menjadi penentu hasil Time Egress 
diperlukan guna mencapai keberhasilan dalam proses evakuasi penghuni pada kondisi darurat. 
Simulex adalah sebuah program perangkat lunak untuk PC (Personal Computer) yang mampu 
membuat pendekatan melalui simulasi evakuasi penghuni dari dalam bangunan dengan berbagai 
luasan dan struktur bangunan yang kompleks secara geometris[1]. Pengujian Time Egress terhadap 
sebuah desain bangunan multi fungsi di Bandung dengan menggunakan software tersebut sehingga 
dapat memunculkan hasil perhitungan waktu evakuasi yang terjadi pada data gambar yang telah 
diolah sebelumnya dalam penyelamatan pengunjung ke luar banguan dan dapat mengetahui hal apa 
saja yang dapat menjadi sumber lamanya Time Egress.  
 
2. Metodologi 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian analisis deskriptif  
kuantitatif dengan simulasi software simulex sebagai alat uji. Peraturan tentang beban huni, ketinggian 
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bangunan, dan literatur tentang konfigurasi ruang dibandingkan dengan data yang diperoleh dari 
desain bangunan studi kasus, diuji melalui simulasi software simulex. 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 

Bangunan yang diamati merupakan bangunan komersial yang terletak di area keramaian Kota 
Bandung, dengan akses yang strategis dari beberapa arah. Bangunan memiliki sebuah konsep 
bangunan “mixed used” yang terbagi menjadi 3 blok bagian tower yang saling terhubung, antara lain 
Tower Unit Condotel, Unit Recidential Apartement dan Unit High End & Private Lift. Bangunan ini 
di peruntukan bagi para turis lokal maupun internasional yang bertujuan untuk berwisata maupun 
dengan tujuan berbisnis di kota Bandung. Hal tersebut dapat di ketahui dari harga unit yang 
disewakan. 
Bangunan 24 lantai ini  memiliki 88 unit kamar hotel, 292 Unit Condotel, 102 unit apartemen, 16 unit 
office, 28 unit komersial area ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, seperti kolam renang, spa and 
fitness , ballroom dengan kapasitas maksimal 2000 orang, 3 ruang rapat dan bisnis, serta 3 restoran 
yang tersedia, serta sebuah kafe dan 2 lounge bar. Fasilitas tambahan lain pada zona hotel bangunan 
ini mencakup teras atap, layanan spa, dan meja concierge.  
 
3.1. Analisis Zoning 
Desain bangunan mengelompokan zoning bangunan berdasarkan jenis fungsi ruang . Secara vertikal 
terbagi atas 3 zona fungsi  yaitu  fungsi  komersil pada lantai dasar sampai lantai 3, fungsi hunian pada 
lantai 5-21 dan parkir pada basement. Secara horizontal tiap zona fungsi komersil tersebut terbagi 
menjadi 2 (dua) fungsi ruang komersil yaitu zona Front of the house dan Back of the house. 
Didalamnya terdapat beberapa fungsi ruang komersil diantarnya shopping arcade, restaurant, 
Ballroom, meeting room, exclusive restaurant, office, commercial area, kolom renang, lapangan 
tennis, spa dan fitness serta fasilitas pendukung lainnya. Zona fungsi hunian terbagi 3 (tiga) zona 
yaitu: tower blok A memiliki fungsi sebagai Apartemen, pada tower blok B dan blok C sebagai fungsi 
Condotel dan Hotel.  
Pembagian zona tersebut menghasilkan konfigurasi ruang dengan fungsi yang berbeda pada tiap 
lantai, dari perbedaan fungsi tersebut menghasilkan beban huni yang berbeda pula. 
 
3.2. Analisis Beban Huni 
Data beban huni yang didapatkan merupakan hasil analisis terhadap gambar desain bangunan 
berdasarkan fungsi ruang pada tiap lantai. Data beban huni pada desain bangunan ini dihitung pada 
kapasitas penghuni 100%. 
Beban huni tertinggi berada pada lantai satu dengan fungsi komersial dimana terdapat fasilitas ruang 
Ballroom dan Meeting Room dengan beban huni sebanyak 2.170 jiwa sehingga perlu diperhatikan 
waktu Time Egress yang terjadi.  
Akumulasi beban huni dari lantai 21-5 (16 lantai) dengan fungsi hunian akan menambah beban 
kapasitas tangga evakuasi dilantai bawahnya, sehingga mempengaruhi terbentuknya waktu egress 
yang terjadi. Dengan demikian kebutuhan unit tangga evakuasi harus dapat menunjang beban huni 
yang ada. 
 
3.3. Analisis Komponen Desain Bangunan Penunjang Pergerakan Penghuni Pada Saat 

Meninggalkan Ruang 
Komponen time egress adalah kapasitas jalan keluar atau bukaan, jumlah bukaan, tata letak jalan 
keluar, jarak tempuh ke bukaan, pintu keluar, penerangan jalur dan penanda arah[5]. Desain bangunan  
memiliki beberapa komponen yang berpengaruh terhadap aksesibilitas sirkulasi jalur evakuasi pada 
saat kondisi darurat, diantaranya peletakan pintu darurat berikut lebar pintu darurat, ukuran lebar 
panjang koridor, tata letak tangga darurat dengan ukuran tangga darurat dan keberadaan alat 
penunjang evakuasi kondisi darurat. Komponen tersebut merupakan komponen Time Egress yang 
mempengaruhi perolehan waktu yang akan terjadi pada saat penghuni bangunan bergerak 
mengevakuasikan diri menuju tempat yang aman diluar bangunan. Komponen-komponen Time Egress 
pada desain bangunan Grand Royal Panghegar Bandung, adalah sebagai berikut : 
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3.3.1. Koridor 
Ukuran koridor/selasar sebagai akses horizontal antar ruang dipertimbangkan berdasarkan fungsi 
koridor, fungsi ruang, dan jumlah pengguna, minimal 1.2 m[2].  Desain koridor bangunan memiliki 
konsep double loaded dimana keberadaan koridor diapit oleh dua jajaran ruang. Bangunan ini 
memiliki dua lebar koridor yang berbeda yaitu pada blok B dan C memiliki lebar koridor sebesar 1,5 
meter yang cukup untuk dilewati oleh tiga orang tanpa barang bawaan atau dua orang dengan barang 
bawaan atau dua orang difable yang menggunakan alat bantu berjalan.  

 
Gambar 1. Tata Letak Koridor Lantai Tower tipikal  

(Sumber: 2016 – Diedit) 
 

3.3.2. Tangga Darurat 
Analisis posisi peletakan dan dimensi tangga darurat pada desain bangunan multi fungsi ini di 
fokuskan pada zona vertikal fungsi hunian yang berjumlah 16 lantai dengan fungsi hunian diantaranya 
hotel, condotel dan apartement, karena akumulasi total beban huni yang cukup tinggi pada zona 
tersebut akan sangat mempengaruhi durasi Time Egress yang terjadi.  

Tangga darurat pada desain bangunan Grand Royal Panghegar Bandung terdapat lima unit tangga 
darurat yang terbagi ke dalam 3 blok pada denah, 2 unit pada blok A dengan posisi di dalam satu 
shaft, 2 unit pada blok B dan 1 unit pada blok C. Jarak tempuh menuju tangga darurat pada desain 
bangunan adalah 30 m sesuai dengan standar yang ada. 

Lebar minimal tangga darurat adalah 44’ atau 1.18 m[3] yang dibutuhkan untuk memperoleh Time 
Egress yang baik dalam proses evakuasi keluar bangunan. Dimensi tangga darurat pada desain 
bangunan ini memiliki lebar tangga 90 cm.  

Tangga darurat yang terdapat pada bangunan ini memiliki beberapa desain bentuk tangga darurat yang 
dapat mempengaruhi perolehan  Time Egress. Desain bentuk tangga darurat pada blok A  merupakan 
desain sistem tangga gunting berdasarkan penempatannya, yaitu kedua desain tangga darurat ini 
berada pada shaft yang sama dengan jarak pintu darurat yang cukup dekat sebagai akses blok A, B dan 
C. Akumulasi beban huni pada blok A lebih sedikit dibandingkan akumulasi beban huni pada blok B 
dan C Hal ini akan berdampak kurang maksimalnya penggunaan salah satu tangga darurat tersebut 
sehingga mempengaruhi perolehan  Time Egress.. 

Salah satu desain tangga dalam bangunan ini  membentuk segitiga pada bagian bordes sebagai injakan 
anak tangga. Hal ini akan mengurangi kecepatan penghuni pada saat melewati bagian ini.  

Analisis terhadap gambar  aksonometri denah memperlihatkan posisi titik tangga darurat pada desain 
dan konfigurasi ruang yang dihubungkan oleh desain koridor yang terbentuk. 

 
3.3.3. Pintu Darurat 
Analisis terhadap desain pintu darurat pada desain banguan menunjukan hasil bahwa perolehan durasi 
Time Egress tergantung pada dimensi lebar pintu yang tersedia. 
M. David Egan dalam bukunya concepts In Building Firesafty menjelaskan bahwa lebar satuan pintu 
keluar minimal untuk orang dewasa keadaan normal posisi diam 22 inci dan 28 inci pada posisi 
bergerak, untuk orang dewasa kondisi difabel  dengan tongkat penopang posisi diam 27 inci dan 32 
inci untuk posisi bergerak, dan untuk orang dewasa kondisi difabel  dengan kursi roda posisi diam 33 
inci dan 36 inci pada posisi bergerak. Dalam kajian  ini kondisi beban huni pada simulasi evakuasi 
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yang dilakukan diasumsikan untuk orang dewasa kondisi normal posisi bergerak dengan minimum 
lebar 28 inci atau 0.7112 m,  dengan kondisi lebar minimal koridor 36 inci atau 0.9144 m[2]. 
Pada standar yang ada dapat dilihat lebar minimum pintu darurat ialah 32 inci atau 0.8128 m. prolehan 
lebar pintu darurat dapat dihitung melalui rumus yang terdapat pada standar, rumus tersebut 
dipengaruhi fungsi bangunan dan luas lantai pada desain. Berikut ini merupakan perhitungan lebar 
pintu darurat sesuai rumus yang kemudian dibandingkan dengan lebar pintu darurat yang ada pada 
bangunan Grand Royal Panghegar Bandung. perhitungan di bagi menjadi dua bagian satu pada blok A 
dan satu pada blok B&C 
 

Rumus Perhitungan lebar unit pintu darurat 

 
Gambar 2.  Rumus Perhitungan Lebar Pintu Darurat  

(Sumber: Building FireSafety, M.David Egan, hal 186) 
 

Perhitungan pada blok A     Perhitungan pada blok B dan C 

 
Gambar 3.  Perhitungan Lebar Pintu Darurat Blok A dan Blok BC 

Lebar pintu darurat yang diperoleh 17 inci atau 0.4318 menurut standar masih tidak mencukupi 
sehingga dapat menggunakan standar lebar pintu 32 inci atau 0.8128 m. kenyataan dilapangan lebar 
pintu pada blok A ialah 1 m sehingga mencukupi dari standar yang ada. 
Lebar pintu darurat yang diperoleh 42.64 inci atau 1.083 m. pada kenyataan di lapangan lebar pintu 
pada blok B dan C ialah 1 m, pada saat terjadi evakuasi durasi perolehan Time Egress akan 
berpengaruh pada saat kondisi beban huni tinggi. 
 
3.3.4. Ramp 
Ramp pada desain bangunan ini  hanya terletak pada lantai dasar, keberadaanya diperuntukan untuk 
mobilitas barang dan pengguna bangunan difabel. Ramp tersebut terletak dibagian dalam bangunan 
dan pintu masuk utama. 

 
3.3.5. Analisis Simulex Terhadap  Desain Bangunan 
Analisis terhadap geometri pintu, letak koridor dan tangga darurat pada desain bangunan  diatas 
diterapkan ke dalam simulasi uji evakuasi kebakaran dengan software simulex. 
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Gambar 4. Contoh Simulasi Pada Simulex Beban Hunian 100% Dari Kapasitas 

(Sumber : Uji Simulasi Pada Simulex ) 
 
Tabel 1 adalah hasil simulasi Time Egress yang diterapkan pada desain bangunan studi kasus terhadap 
persentase beban huni. 

Tabel 1. Data Pergerakan Beban Hunian 100%  Dari Kapasitas Bangunan 
(Sumber : Uji Simulasi Pada Simulex ) 

NO 

100% DARI KAPASITAS 

WAKTU 
(DETIK) 

JUMLAH BEBAN 
HUNIAN (ORANG) 

PERSENTASE 
PERGERAKAN(%) 

1 0 4178 100 
2 20 4157 99.50 
3 60 3935 94.18 
4 120 3543 84.80 
5 240 2855 68.33 
6 360 2170 51.94 
7 480 1714 41.02 
8 600 1267 30.33 
9 720 845 20.22 
10 840 561 13.43 
11 960 417 9.98 
12 1080 299 7.16 

NO 
100% DARI KAPASITAS

WAKTU 
(DETIK) 

JUMLAH BEBAN 
HUNIAN (ORANG) 

PERSENTASE 
PERGERAKAN(%) 

13 1200 240 5.74 
14 1320 171 4.09 
15 1440 139 3.33 
16 1560 81 1.94 
17 1680 22 0.53 
18 1794 0 0 

 
Gambar 4 merupakan grafik pergerakan beban huni yang didapat berdasarkan data pada pada Tabel 1 
dari grafik tersebut dapat dianalisis bahwa pergerakan beban huni pada awal simulasi bergerak lambat 
lalu pada pertengahan simulasi bergerak semakin cepat kemudian pada akhir simulasi pergerakan   
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Gambar 4. Proses Simulasi Simulex Data Pengunjung Pada Hari Kerja (100% Kapasitas) 

(Sumber : Uji Simulasi Pada Simulex ) 
 
4. Kesimpulan 

Bangunan studi kasus terbagi atas 3 blok tower setinggi 15 lantai sesuai dengan fungsinya yaitu hotel, 
kondotel dan apartemen. Ketiga blok itu dihubungkan oleh lantai podium yang terdiri dari  5 lantai. 
Bermacam-macamnya fungsi pada Grand Royal Panghegar mengakibatkan besarnya jumlah penghuni 
yang berujung pada besarnya beban hunian serta membuat terbentuknya konfigurasi ruang dalam yang 
kompleks akibat dari ruang-ruang yang ada.  

Hasil uji ketersediaan komponen-komponen Time Egress pada Grand Royal Panghegar Bandung 
melalui software simulex yang bertujuan untuk mengetahui ketersediaan Time Egress menunjukan  
bahwa fasilitas penunjang evakuasi kebakaran yang ada sudah cukup baik untuk penggunaan pada 
hari kerja, dengan acuan data pengunjung yaitu 60% dari kapasitas maksimal. Tetapi pada pengujian 
dengan acuan data pengunjung 100% hasil simulasi pada software simulex menunjukan pergerakan 
pola evakuasi yang lambat sehingga waktu evakuasi menjadi lebih lama. Keterlambatan proses 
evakuasi pada kebakaran akan menyebabkan kecelakaan yang mungkin berakibat pada kematian, 
penambahan sarana evakusi terutama tangga darurat dapat memperpendek durasi Time Egress yang 
lebih baik. 
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Abstrak  
 

Modernisasi dapat menjadi peluang dan tantangan dalam keberlanjutan kawasan konservasi. 
Bandung memiliki beberapa kawasan konservasi, salah satunya adalah kawasan 
Pecinan/Perdagangan. Penelitian ini merupakan rangkaian dari penelitian sebelumnya dengan studi 
kasus koridor kawasan konservasi. Tujuan penelitian adalah merancang rekomendasi strategi green 
design untuk optimalisasi sustainable design. Tiga faktor yang menjadi dasar parameter penelitian 
yaitu: (1) Lingkungan (2) Sosial, (3) Ekonomi. Pendekatan penelitian ini menggunakan mix method 
dengan pengambilan data melalui observasi, pemetaan dan kuesioner. Obyek penelitian adalah 
koridor Pecinan kota Bandung yang merupakan kawasan cagar budaya dengan tipe bangunan 
rumah-toko. Rekomendasi strategi menggunakan analisis SWOTdan hasil penelitian berupa 
rekomendasi arsitektural yang dititik beratkan pada visual appropriate dengan penerapan elemen 
arsitektur Cina pada eksterior bangunan atau ruang jalan di koridor Pecinan kota Bandung. 
 
Kata Kunci: Strategi Green Design, Prinsip Konektivitas, Sustainable Design 
 
1. Pendahuluan  
Kriteria dalam sustainabilty menggambarkan tiga kebutuhan dasar manusia yaitu: (1).Lingkungan, 
(2).Sosial dan (3).Ekonomi. Salah satu perwujudan rancangan sustainable design terdapat pada 
konektivitas untuk memperkuat hubungan antara site kawasan dengan masyarakat, lingkungan dan 
ekonomi dengan memperkuat nilai karakteristik lokal [1]. Koridor konservasi merupakan asset 
bernilai historis dan bernilai estetika dengan perpaduan langgam arsitektur lama yang terdiri dari deret 
tipologi bangunan yang khas mewakili trend arsitektur pada masanya. Namun keberlanjutan koridor 
ini terancam hilang karena modernisasi. Tantangan masa kini adalah bagaimana membuat strategi 
yang dapat mengaplikasikan aspek green building dan merekomendasi ide pemecahan permasalahan 
sebagai solusi agar koridor kawasan konservasi terjamin keberlanjutannya (sustainable).   

Penelitian ini menggunakan dana yang didapat dari hibah DIKTI dan merupakan penelitian lanjutan 
dengan mengambil studi kasus koridor kawasan konservasi Pecinan/Perdagangan di kota Bandung. 
Untuk melihat Pecinan secara makro maka perlu ditinjau sejarahnya. Menurut catatan sejarah, 
disebutkan kedatangan orang-orang Cina di Indonesia dengan motif untuk berdagang dan 
memperbaiki kehidupannya. Sesuai dengan karakter budaya leluhur mereka, sebagian besar 
masyarakat Cina di Bandung pun melaksanakan kegiatan berdagang sebagai mata pencaharian 
mereka. Lokasi berdagang mereka tersebar di daerah-daerah yang disebut sebagai Pecinan. 

Penelitian dilakukan pada bangunan-bangunan di koridor kawasan konservasi Pecinan/Perdagangan 
dan merupakan rangkaian dari penelitian tahun ke-1 yang mengambil studi kasus bangunan-bangunan 
di koridor kawasan konservasi pusat kota Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
merancang rekomendasi strategi green design untuk optimalisasi sustainable design.  
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2. Metodologi 
Studi kasus berlokasi di segmen 2 kawasan Pecinan, yaitu kawasan Cibadak, Bandung yang terletak 
diantara Jl. Astana Anyar dan jl Kelenteng. Kawasan ini diambil karena zonasi dalam RTRW dan 
merupakan kawasan dengan karakter arsitektur Cina yang masih kuat. Pada kawasan ini terletak 
beberapa kelenteng yang dikelilingi oleh pemukiman warga Cina dan pribumi. Selain itu fitur 
arsitektur Kolonial juga terdapat di kawasan ini berupa pedestrian dengan arcade (gambar 1).  
Parameter makro untuk analisis strategi adalah prinsip-prinsip yang dibentuk oleh partisipasi dari 
kolaborasi elemen masyarakat yaitu state, regional dan lokal [2].   
Penelitian ini terfokus pada produk output berupa strategi dari hasil penelitian sebelumnya. Analisis 
menggunakan metoda SWOT dengan tahapan output data internal dan eksternal, pembobotan dan 
posisi pada tabel kuadran [3]. 

 

 

 

3. Hasil dan Diskusi 
3.1 Gambaran Kawasan Pecinan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Pecinan adalah tempat permukiman orang Cina: 
pusat-pusat perbelanjaan berdampingan dengan rumah-rumah model yang sumpek [8]. Dari definisi 
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa karakter pecinan yang khas etnis Tiongkok adalah fungsi 
perdagangan dan rumah yang kecil. Saat ini kota Bandung sedang mencari lokasi Pecinan karena 
berdasarkan sejarah tidak ada batas tegas lokasi Pecinan di kota Bandung. Namun berdasarkan 
penelusuran ahli, ada dua kawasan yang layak menjadi kandidat Pecinan Kota Bandung, yaitu 
Kawasan Cibadak dan Waringin [9].  
Pecinan terbentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda karena alasan sosial dan politis. Secara 
sosial masyarakat etnis Tionghoa memiliki budaya hidup berkelompok dan secara politik karena 
keharusan pemerintah lokal mengkonsentrasikan masyarakat Tionghoa di wilayah-wilayah tertentu 
supaya lebih mudah diatur dan tidak bersatu dengan pribumi. Oleh karenanya sejak tahun 1835 
pemerintah Kolonial Belanda membuat undang-undang yang disebut sebagai wijkenstelsel [10] 

Kawasan Pecinan ini dapat dikenali dari deretan bangunan rumah-toko satu atap dengan model atap 
pelana yang biasanya diberi ornament pada bagian tengah atau ujung bubungnya. Kehadiran 
Kelenteng/ Vihara sebagai tempat ibadah memperkuat identitas kawasan ini 

Saat ini, kawasan Pecinan Bandung wilayahnya menjadi lebih luas, hal ini sesuai dengan yang telah 
ditetapkan dalam Perda Kota Bandung mengenai kawasan Cagar Budaya. Kawasan Pecinan meliputi 
sub kawasan Jalan Kelenteng, sub kawasan Jalan Pasar Baru, sub kawasan Jalan Otto Iskandardinata, 
sub kawasan Jalan ABC dan sub kawasan Jalan Suniaraja [4]. 

 

Gambar 1 Obyek Penelitian di Cibadak Segmen 2 (Google Earth, 2018 ) 
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3.1.1 Eksistensi dan Degradasi  
Dari hasil survey di lapangan didapat 108 bangunan (77%) yang masih bertahan dengan langgam 
bangunan lama dan sisanya (25 bangunan) adalah bangunan berlanggam modern. Jika pengendalian, 
pendataan dan klasifikasi bangunan tidak segera diterapkan maka perubahan karakter kawasan dapat 
terjadi. Hasil survey Komunitas kota yang menjadi responden, tidak merespon kawasan Pecinan dari 
sisi langgam arsitekturnya tetapi lebih sebagai fungsi ekonomi/perdagangan yang memang telah ada 
sejak kawasan ini terbangun. 

Degradasi dapat diartikan kemuduran atau kemerosotan. Penilaian dari sisi kuantitatif jumlah 
bangunan dengan langgam lama yang sudah termodernisasi di kawasan ini akan terus meningkat. 
Sedangkan dari penilaian kualitatif terdapat pengurangan kualitas/performance arsitektur akibat 
pemeliharaan, renovasi atau penambahan elemen serta penempatan iklan yang terlalu banyak dan 
tidak didisain dengan baik. 

Kawasan ini didominasi oleh fungsi perdagangan di sisi luar dan area pemukiman berada satu lapis di 
belakang koridor. Nilai-nilai pelestarian Bangunan Cagar Budaya belum dipahami oleh masyarakat 
pengguna dan belum tersosialisasi dengan baik. Padahal dalam Perda Bangunan dan Peraturan menteri 
mengenai Bangunan Hijau terdapat Sistem insentif pada bangunan cagar budaya [5].  

Potongan Pajak Bumi dan Bangunan belum diberikan pemerintah terhadap bangunan cagar budaya 
demikian pula pengelola yang telah merawat bangunan tersebut belum diberikan kompensasi maupun 
penghargaan. Pada kenyataannya pada kawasan ini hanya kelenteng saja yang telah dinyatakan 
sebagai Bangunan Cagar Budaya sedangkan deretan bangunan rumah-toko bergaya arsitektur lama 
(Cina, Kolonial) belum dinyatakan sebagai Bangunan Cagar Budaya. 

.  
3.1.2 Konektivitas Lingkungan, Ekonomi dan Sosial  
Secara internal, kenyamanan lingkungan di batas atas zona nyaman. Namun terespon kurang nyaman 
oleh pengunjung secara individual, karena alasan panas akibat tingginya polusi kendaraan.  Tatanan 
massa bangunan yang berderet dan orientasi koridor memberikan cukup perlindungan dari sinar 

 
 

 
 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 2 Tipologi Bangunan Rumah-toko beratap pelana di Pecinan (Handinoto, 2017) 
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matahari untuk pedestrian. Façade arsitektur bangunan lama dengan arcade dan bidang transparant 
yang sedikit serta adaptasi rancangan dengan teritisan serta sirip memberikan dampak yang besar pada 
kenyamanan koridor ini. 

Secara lokasi, koridor ini memang dipersiapkan dari zaman dahulu untuk menjadi pusat perdagangan 
dan pemukiman. Fungsi tersebut telah terespon oleh masyarakat dengan banyaknya akifitas berbelanja 
dan bekerja di koridor ini. Tipologi bangunan rumah-toko dirasakan cocok keberadaannya yaitu lantai 
dasar sebagai tempat berjualan dan lantai atas sebagai hunian. Sedangkan pada rumah-toko berlantai 
satu, bagian depan untuk berdagang dan bagian belakang untuk tempat tinggal.  

Beberapa façade bangunan memberikan rancangan adaptif dengan mewarnai bangunan dan 
memberikan signage yang tidak terlalu dominan. Terdapat beberapa bangunan yang teridentifikasi 
bentuk lama namun telah direnovasi dengan menggunakan material dan facade modern. 

Rerata pengunjung datang dengan tujuan berbelanja. Rancangan arsitektur tidak menjadi background 
kawasan karena bukan menjadi prioritas pengunjung untuk datang ke koridor ini. Dalam hal interaksi 
sosial koridor ini belum memberikan tingkat kepuasan yang baik di mata komunitas kota. Tidak ada 
area komunal berupa ruang terbuka sosial atau area komunal pribadi yang dapat digunakan secara 
sosial, terutama di kawasan permukimannya. 

Kelebihan koridor Cibadak segmen 2, diapit oleh Pecinan Cibadak segmen 1 dan Chinatown di jl 
Kelenteng. Cibadak segmen 1telah direvitalisai untuk fungsi perdagangan dan kuliner sebagai upaya 
menghidupkan kawasan Pecinan di malam hari sedangkan Chinatown merupakan tempat kuliner baru 
yang terletak di sebelah Kelenteng/ Vihara Satya Budi. Bangunan utamanya adalah ex gedung bioskop 
yang direstorasi dan pada bagian belakangnya dibangunan tempat kuliner dengan tema kampung Cina. 

 
3.1.3 Regulasi, Penilaian dan Peran Masyarakat  
Bangunan lama pada koridor Cibadak segmen 2, tidak memberikan andil besar dalam membentuk 
situasi/setting kawasan, tidak ada potensi dari sisi ketersediaan elemen yang menarik untuk dilihat. 
Elemen street furniture maupun arsitektur tidak ada karena secara Arsitektural tidak mencerminkan 
identitas Pecinan kecuali bangunan Kelenteng. Beberapa bangunan mencerminkan Pecinan hanya 
terlihat pada bentuk atap saja namun secara umum sulit untuk orang awam yang tidak faham 
mengenai arsitektur mendefinisikannya sebagai kawasan Pecinan. Komunitas Kota (warga) menilai 
hal yang paling menarik di koridor Pecinan ini adalah fungsi perdagangan dan pandangan komunitas 
terhadap koridor ini hanya sebagai tempat belanja, duduk menunggu dan bekerja.  

Karakter masyarakat di kawasan ini cukup beragam. Hal ini berpengaruh terhadap peran serta mereka 
pada pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya seperti tercantum pada perda Rencana Tata 
Ruang dan Wilayah no 18 tahun 2011 pasal 110 [6].  

Sisi identitas koridor Cibadak segmen2 sebagai public space bertema Pecinan belum terespon oleh 
komunitas kota. Ketiadaan regulasi guideline kawasan memberikan dampak yang significant dan 
berakibat hilangnya jati diri secara arsitektur sebagai kawasan Pecinan. 

 
 
3.2 Analisis SWOT 
Data Eksternal dan Internal SWOT 
Matrik SWOT mengintegrasikan faktor strategis internal dan eksternal. Matrik ini dapat 
menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman (eksternal) yang dihadapi dapat 
disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan (internal) yang dimiliki [3].  

Tabel 1 Data Matriks Eksternal, Pembobotan dan Rating 

 MATRIKS EKSTERNAL (EFAS) BOBOT 
(SKALA  

RATING 
(1-4) 

BOBOT x 
RATING 

(0 - 1) 
1)   Peluang/Opportunies (O)        

a Semua pemilik dan pengelola bangunan di koridor ini membiayai 
perawatan bangunan oleh dana pribadi 

0.05 2 0.1 
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 MATRIKS EKSTERNAL (EFAS) BOBOT 
(SKALA  

RATING 
(1-4) 

BOBOT x 
RATING 

(0 - 1) 
b Pengembangan kawasan berbasis ekonomi, jasa dan komersial 

(berpotensi diadakannya event malam di kawasan) 
0.2 4 0.8 

c Tingkat peluang investasi sangat tinggi di kawasan ini 0.1 4 0.4 
d Banyaknya bangunan ruko yang bercirikan arsitektur cina & kolonial 

yang diduga bangunan cagar budaya 
0.1 4 0.4 

e Terbentuknya komunitas pemerhati cagar budaya  0.01 2 0.02 
        1.72 

2)   Tantangan/Threats (T)       
a Penataan infrastruktur dan kesemrawutan lalulintas loading barang 0.01 2 0.3 
b Penyelesaian dalam penyediaan ruang Komunal  0.03 1 0.15 
c Kesadaran Masyarakat tentang pelestarian bangunan cagar budaya 0.2 4 0.8 
d Pengendalian mordenitas pembangunan 0.1 3 0.68 
e Kesadaran masyarakat dan investor terhadap eksistensi bangunan 

cagar budaya 
0.2 4 0.8 

    1   2.73 

Tabel 2 Data Matriks Internal, Pembobotan dan Rating 

MATRIKS INTERNAL (IFAS) BOBOT 
(SKALA 

RATING 
(1-4) 

BOBOT 
X 

RATING  0 - 1) 
A)  Kekuatan/Streght (S)        

a Sudah adanya regulasi mengenai cagar budaya berupa perda 19 th 
2009 serta perwal 921 untuk perlindungan kawasan konservasi 

0.05 3 0.15 

b Konektifitas ekonomi makro-mikro sudah terbangun 0.2 3 0.6 
c Pemda telah membentuk tim cagar budaya untuk melaksanakan 

pengelolaan Bangunan lama secara umum di kawasan Bandung 
0.05 3 0.15 

d  Identitas kawasan pecinan dari sisi fungsi perdagangan 0.05 4 0.2
e Diapit koridor yang telah dikembangkan menjadi  kawasan tema 

Pecinan  
0.15 4 0.6 

        1.7 
B)   Kelemahan/Weakness (W).       

a Pemerintah daerah belum menyediakan sarana prasarana yang 
mendukung aspek keberlanjutan  di kawasan Pecinan  

0.05 4 0.2 

b Belum ada guideline kawasan untuk mengembalikan citra visualisasi 
Pecinan koridor Kawasan 

0.05 3 0.15 

c Kawasan yang tidak menarik komunitas dari sisi arsitektur 0.2 3 0.6 
d Sosialisasi Pengetahuan Bangunan Cagar Budaya belum dilakukan  0.1 4 0.4 
e Pemerintah belum melakukan klasifikasi & inventarisasi bangunan 

yang diduga cagar budaya 
0.1 4 0.4 

    1   1.75 
 
Dari hasil pembobotan analisis SWOT di atas, tahapan selanjutnya adalah menempatkan hasil 
pembobotan dan nilai rangking dengan melakukan selisih O-T dan S-W pada kuadran di bawah ini. 
Selisih O-T didapatkan -1.01 dan Selisih S-W adalah -0.05 sehingga didapatkan rekomendasi strategi 
yang harus dilakukan. 
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Gambar 3 Lokasi Kuadran 

 
Kuadran IV, negatif – negatif, posisi ini menandakan sebuah organisasi/Instansi/Kawasan yang lemah 
dan menghadapi tantangan, rekomendasi strategi yang digunakan adalah strategi bertahan, 
mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus 
berupaya membenahi diri, meminimumkan segala kelemahan terhadap setiap ancaman dengan 
mempriotitaskan yang paling menguntungkan dan mengeliminasi hal-hal yang merugikan sambil 
berupaya membenahi diri.  
Pada posisi bertahan, strategi dapat dilakukan pemerintah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga 
untuk mengembangkan kawasan. Untuk yang bersifat defensive diprioritaskan pada aspek tema 
Pecinan sebagai identitas kawasan yang belum terespon oleh komunitas kota. Berikut implementasi 
yang menjadi prioritas menurut analisis SWOT:  
1) Pengklasifikasian bangunan dan kelas cagar budaya di kawasan in. 
2) Pemberlakuan Insentif sebagai reward pada penghuni bangunan cagar budaya  
3) Penerapan kriteria green design yaitu kawasan Appropriate Site Development (pengembangan 

kawasan yang tepat) dengan tema Pecinan baik berbentuk fisik ataupun event 
4) Pemerintah, Investor, masyarakat bekerjasama dalam memperkuat identitas  kawasan dari sisi 

fisik arsitektur dan merencanakan dengan membangun sarana dan prasarana kawasan untuk 
keberlanjutan 

5) Sosialisasi dan pengarahan dari Pemerintah untuk pengembangan kebijakan kawasan 
perdagangan, menjaga bangunan cagar budaya dan pengembalian citra Pecinan 

6) Penyelesaian loading -drop of barang pada area perdagangan 
7) Pengendalian modernitas dengan mengeluarkan guidline pembangunan kawasan berbasis green 

aspek (bangunan) dan kawasan keberlanjutan 
8) Penerapan regulasi mengenai pengembangan di kawasan Cibadak 2 dan guidline visual kawasan 

yang dapat memperkuat karakter dan citra kawasan Pecinan 
 
4. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa mengembangkan tema Pecinan merupakan langkah 
prioritas secara eksterior-arsitektural. Secara teori, pendekatan tema ini merujuk pada upaya untuk 
mendapatkan rancangan yang responsif, terdapat tujuh kriteria penting yang perlu diperhatikan, salah 
satunya adalah visual appropriate [7] sehingga rekomendasi terfokus pada strategi: (1) Penerapan 
kriteria green design yaitu kawasan Appropriate Site Development dengan tema Pecinan baik 
berbentuk fisik ataupun event; (2) Penyelesaian loading-drop off barang pada area perdagangan; (3) 
Pengendalian modernitas dengan mengeluarkan guideline pembangunan kawasan berbasis green 
aspek keberlanjutan bangunan-kawasan(4) yang dapat memperkuat citra kawasan Pecinan. Waktu 
telah mengubah kawasan Pecinan menjadi tempat berdagang. Usaha Pemerintah kota Bandung untuk 
mengubah citra kawasan menjadi lebih baik dengan memberikan elemen street furniture pada koridor 
Cibadak 1 dan merestorasi bangunan lama menjadi pusat kuliner bertema kampung Cina seharusnya 
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berdampak sangat baik bagi perkembangan ekonomi dan sosial koridor ini, namun kenyataannya 
tidaklah demikian. Kawasan ini hanya seperti perlintasan kendaraan dan tempat komunitas berbelanja. 
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Abstrak 
 

Pembangunan yang pesat di Kota Bandung telah menjadikan beberapa bangunan cagar budaya 
terancam eksistensinya. Untuk mempertahankan warisan budaya kota, maka pemberdayaan 
bangunan cagar budaya merupakan hal yang mutlak dilakukan. Dalam fenomena seperti inilah 
revitalisasi terhadap bangunan cagar budaya penting dilakukan agar bangunan lama tersebut 
tidak mengalami penurunan baik dari segi eksistensi maupun sebagai objek vital di kawasan 
tersebut. Mengacu kepada Perda Kota Bandung Nomor: 19 Tahun 2009 tentang pengelolaan 
kawasaan dan bangunan cagar budaya pada bagian keempat tentang pemugaran, maka bangunan 
cagar budaya ini wajib dilindungi keberadaannya melalui tindakan konservasi atau yang lebih 
tepatnya dengan melakukan tindakan revitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
upaya revitalisasi yang dilakukan bangunan baru Pasar Baru Square terhadap bangunan cagar 
budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan cara menganalisis objek 
berdasarkan hasil survey lapangan kemudian dikaitkan dengan literatur arsitektur kontekstual. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan penggabungan kaveling bangunan baru Pasar Baru 
Square dinilai berhasil merevitalisasi bangunan cagar budaya yang berada disebelahnya 
sehingga menghidupkan kembali fungsi bangunan dan memperkenalkan kembali bangunan cagar 
budaya tersebut kepada masyarakat luas. 

 
Kata kunci: cagar budaya, revitalisasi, pasar baru square. 

 
1. Pendahuluan 
Pembangunan yang pesat di Kota Bandung telah menyebabkan beberapa bangunan cagar budaya 
terancam eksistensinya. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya globalisasi akan menyentuh seluruh 
aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari termasuk dalam hal pembangunan. Kemunculan 
bangunan-bangunan baru dengan berbagai gaya arsitekturnya tidak bisa dicegah di tengah masyarakat 
khususnya Kota Bandung yang masih dalam proses menerima kultur baru yaitu modernisasi.  

Langgam arsitektur modern yang diterapkan pada bangunan-bangunan baru dapat membuat bangunan 
cagar budaya seolah-olah kehilangan jati dirinya sebagai bangunan yang memiliki nilai sejarah yang 
tinggi di tengah peradaban modern saat ini. Peran serta ilmu arsitektur sangat diperlukan untuk dapat 
menjaga serta melestarikan bangunan cagar budaya dari kontaminasi atau bahkan kepunahan akibat 
modernisasi Kota Bandung serta keacuhan pihak developer serta lemahnya peran seorang arsitek 
dalam menjaga aset sejarah yang sangat berharga tersebut. Salah satu cara untuk mempertahankan 
warisan budaya kota adalah dengan memberdayakan bangunan cagar budaya. 

Dalam fenomena seperti inilah revitalisasi penting dilakukan agar bangunan cagar budaya tidak 
mengalami penurunan baik dari segi eksistensi maupun sebagai objek vital di kawasan tersebut. Hal 
ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 
tentang Benda Cagar Budaya. 

Kasus studi pada makalah ini adalah keterkaitan antara bangunan lama yaitu sebuah bangunan 
heritage di persimpangan jalan Otto Iskandardinata-jalan Pecinan Lama Bandung dengan bangunan 
Pasar Baru Square yang berada di sampingnya yang merupakan bangunan baru modern, baik fungsi, 
desain dan ruang. Saat ini ke dua bangunan tersebut terhubung oleh sebuah jalur sirkulasi. 
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Keberhasilan upaya revitalisasi ini diharapkan dapat menjadi gagasan bagi upaya serupa terhadap 
bangunan-bangunan cagar budaya yang masih banyak tersisa di kota Bandung. 

 
1.1 Karakteristik Gaya Arsitektur 
Dari kajian literatur terdapat konsep dan teori mengenai penerapan konsep konservasi. Pada table 
berikut dipaparkan kriteria penilaian terhadap bangunan dan kawasan yang hendak dikonservasi : 
 

Tabel 1. Kriteria Penilaian Bangunan Konservasi 
 

Kategori Kriteria Keterangan 

Kriteria-kriteria fisik-
visual 

Estetika, yaitu berkaitan dengan nilai
keindahan arsitektural, khususnya
dalam hal penampakan luar bangunan
(façade). 

 Bentuk (sesuai dengan fungsi 
bangunannya) 

 Struktur (ditonjolkan sebagai nilai 
estetis) 

 Ornamen (mendukung dari gaya 
arsitektur bangunan) 

 Keluarbiasaan, yaitu berkaitan dengan
nilai keistimewaan, keunikan dan
kelangkaan bangunan 

 Sebagai landmark lingkungan 
 Sebagai landmark kawasan 
 Sebagai landmark kota 
 Kelangkaan bangunan (gaya 

arsitektur umum, dominan, atau 
satu-satunya) 

 Umur bangunan 
 Skala Monumental  
 Perletakan yang menonjol 

(terhadap lingkungan maupun 
bangunan di sekitarnya) 

 Memperkuat citra kawasan, berkaitan
dengan pengaruh kehadiran suatu
obyek terhadap kawasan sekitarnya
yang sangat bermakna untuk
meningkatkan atau memperkuat
kualitas dan citra lingkungan. 

 Sesuai dengan fungsi kawasan 
 Kesatuan / kontinuitas 
 Kekontrasan bangunan 

 

 Keaslian bentuk, berkaitan dengan
tingkat perubahan bentuk fisik, baik
melalui penambahan atau
pengurangan 

 Jumlah ruang 
 Element struktur 
 Konstruksi 
 Detail/Ornamen 

 Keterawatan, berkaitan dengan 
kondisi fisik bangunan. 

 Tingkat kerusakan 
 Prosentasi sisa bangunan 
 Kebersihan 

Kriteria-kriteria non fisik Peran sejarah, berkaitan dengan nilai
sejarah yang dimiliki, peristiwa
penting yang mencatat peran ikatan
simbolis suatu rangkaian sejarah dan
babak perkembangan suatu lokasi. 

 Sejarah Perkembangan Arsitektur 
 Sejarah Perkembangan Kota 
 Sejarah Perjuangan Bangsa 

 

 Komersial, berkaitan dengan nilai 
ekonomi yang berpotensi untuk 
dikembangkan, dilihat dari aspek 
formal dan informal. 

 

 Sosial budaya, berkaitan dengan 
nilai-nilai sosial-budaya khas 
kawasan yang masih terwujud dan 
terwadahi 

 Legenda (budaya oral)  
 Aktivitas social-budaya 
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1.2  Bentuk Kegiatan Konservasi 
 

Dalam pelaksanaan konservasi terhadap kawasan atau bangunan cagar budaya, maka ada 
tindakan-tindakan khusus yang harus dilakukan dalam setiap penanganannya (Burra Charter, 
1999), antara lain: 
1. Konservasi yaitu semua kegiatan pemeliharaan suatu tempat sedemikian rupa sehingga 

mempertahankan kulturalnya. 
2. Preservasi adalah mempertahankan bahan dan tempat dalam kondisi eksisting dan 

memperlambat pelapukan. 
3. Restorasi/Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti 

sediakala dengan membuang elemen-elemen tambahan serta memasang kembali elemen-
elemen orsinil yang telah hilang tanpa menambah bagian baru. 

4. Rekonstruksi yaitu mengembalikan sebuah tempat pada keadaan semula sebagaimana yang 
diketahui dengan menggunakan bahan lama maupun bahan baru dan dibedakan dari restorasi. 

5. Revitalisasi adalah segala upaya untuk mengubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi 
yang sesuai. 

6. Demolisi adalah penghancuran atau perombakan suatu bangunan yang sudah rusak atau 
membahayakan. 

Pada kasus studi yang diteliti bentuk kegiatan konservasi yang dilakukan adalah 
restorasi/rehabilitasi bangunan cagar budaya yang sejak dari awal memang diperuntukan sebagai 
bangunan komersil (toko).  

1.3  Konsep Revitalisasi 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 pasal 80 ayat 1 dan 2 mengenai 
revitalisasi, revitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata 
ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi dilakukan 
dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya. 

Keterbatasan luas dan lokasi di kawasan perdagangan di pusat kota yang padat maka usaha revitalisasi 
dilakukan dengan menggabungkan kaveling tanah disekitarnya untuk mendirikan bagunan baru 
dengan ukuran, gaya dan fungsi berbeda dan kemudian membuat hubungan diantaranya. Diharapkan 
penggabungan ini dapat menghidupkan bangunan heritage yang tampak sudah terbengkalai. 

1.4  Bangunan Cagar Budaya 

Bangunan Cagar Budaya di kota Bandung telah diatur oleh PERDA kota Bandung No: 19 tahun 2009 
BAB VII, bagian kesatu, pasal 18 tentang kriteria bangunan Cagar Budaya, yaitu: 
1. Nilai Sejarah berkaitan   dengan   peristiwa   atau   sejarah   politik   (perjuangan), sejarah ilmu 

pengetahuan, sejarah budaya termasuk di dalamnya  sejarah kawasan maupun bangunan, tokoh 
penting baik pada tingkat lokal (Bandung  atau  Jawa  Barat), nasional (Indonesia), maupun 
internasional. 

2. Nilai Arsitektur berkaitan   dengan   wajah   bangunan   (komposisi   elemen-elemen dalam 
tatanan lingkungan) dan gaya tertentu (wakil dari periode gaya tertentu) serta keteknikan. 
Termasuk kedalam nilai Arsitektur adalah proporsi bangunan, fasad muka, layout dan bentuk 
bangunan, warna serta ornament yang  dimiliki oleh bangunan. 

3. Nilai Ilmu Pengetahuan yaitu bangunan-bangunan   yang   memiliki   peran   dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan. 

4. Nilai Sosial Budaya berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan lingkungannya. 
5. Usia bangunan berkaitan dengan umur bangunan Cagar Budaya. Umur yang  ditetapkan adalah 

sekurang-kurangnya 50 tahun. 

Studi kasus yang dipilih, bangunan heritage di simpang jl Otto Iskandardinata-jl Pecinan Lama 
terdaftar sebagai Bangunan Cagar Budaya golongan B. Upaya konservasi yang dilakukan diharapkan 
tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Bandung. 
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Gambar 2. Peta lokasi pada tahun 2010 
(sumber: https://earth.google.com/desktop) 

Gambar 1. Peta lokasi pada tahun 2007 
(sumber: https://earth.google.com/desktop) 

 

Gambar 3. Peta lokasi pada tahun 2013 
(sumber: https://earth.google.com/desktop) 

Gambar 4. Peta lokasi pada tahun 2014 
(sumber: https://earth.google.com/desktop) 

2. Metodologi 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu menganalisis 
objek kemudian dikaitkan dengan konsep konservasi, revitalisasi dan bangunan cagar budaya. Adapun 
langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan survey ke lapangan, melihat kondisi dan situasi 
pada lokasi lalu mengaitkan hasil survey dengan literatur yang telah diperoleh. Analisis dilakukan 
dengan cara membandingkan hasil observasi dengan landasan teori yang sesuai dengan kriteria-
kriteria bangunan cagar budaya. 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 
 

3.1 Upaya Penggabungan Gedung Cagar Budaya PBS dengan Pasar Baru Square 
Berikut ini adalah data perubahan kondisi kaveling pada bangunan lokasi sekitar sebelum dan sesudah 
berdirinya bangunan Pasar Baru Square.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan data tahun 2007 hingga 2010, terdapat beberapa bangunan di bagian belakang bangunan 
heritage. Baru pada tahun 2013 terjadi penggabungan beberapa kaveling dari bangunan-bangunan 
yang berada di bagian belakang, di sisi jl Otto Iskandardinata dan jl Pecinan Lama. Di atas kaveling 
hasil penggabungan tersebut didirikan bangunan Pasar Baru Square yang lebih luas dan lebih banyak 
jumlah lantainya. Pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi lokasi berada di 
kawasan yang padat dan mobilitas tinggi. 
 

Tabel 2 Analisis Perbandingan Bangunan Cagar Budaya 
Sebelum dan Sesudah di Rehabilitasi 

 

SEBELUM 
REHABILITASI 

SESUDAH 
REHABILITASI 
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JENDELA 
Penambahan jendela dilakukan pada lantai dasar sisi utara bangunan atau sisi yang menghadap ke Jl. 
Pecinan Lama. Penambahan jendela dirasakan perlu untuk ventilasi dan pencahayaan. Adapun jendela 
pada lantai 2 dipertahankan sesuai dengan bentuk aslinya. 

DINDING 

Mengembalikan warna asli bangunan. Warna cat bangunan dikembalikan ke warna asli, putih yang 
sebelumnya berwarna kuning pucat dan warna merah hati pada kolomnya. Warna merah kuning sebagai 
ciri dari fungsi bangunan sebelumnya pun dihilangkan. 
               

KOLOM 
 Tidak ada perubahan yang berarti secara struktural pada kolom Gedung Heritage PSB ini.  Upaya 
konservasi dilakukan dengan mengganti keramik berwarna merah hati pada kolom dengan batu alam 
berwarna abu-abu. Batu alam dipasang kurang lebih sepertiga dari tinggi kolom. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATAP 

Konstruksi dan bentuk atap bentuk lama tetap dipertahankan. Perubahan dilakukan dengan mengganti 
bahan penutup atap dengan yang lebih baru. 
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ORNAMENT 
 Ornamen merupakan ciri khas dari bangunan cagar budaya yang unik, spesific dan menarik sehingga 
perlu dijaga keasliannya. Upaya peremajaan dilakukan dengan memperbaiki bagian-bagian yang rusak. 
   

 

AKSESIBILITAS 
Sebelum direvitalisasi bangunan hanya mempunyai satu akses dari jalan Otto Iskandardinata saja. Saat 
ini selain dari jl Otto Iskandardinata pencapaian dapat pula jl Pecinan Lama menuju bangunan Pasar 
Baru Square. Terdapat pintu yang menghubungkan bangunan heritage yang saat ini berfungsi sebagai 
restaurant cepat saji dengan Pasar Baru Square.  

 
4. Kesimpulan 
Mengacu kepada Perda Kota Bandung yang menyatakan bahwa Gedung Heritage PBS ini termasuk ke 
dalam bangunan cagar budaya golongan B. Oleh karenanya penambahan jendela pada sisi bangunan 
masih diperbolehkan dan tidak melanggar ketentuan.  
Walaupun tidak melakukan renovasi secara besar-besaran namun dari segi visual tampilan yang 
diberikan oleh bangunan ini jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dengan 
penggabungan kaveling usaha revitalisasi dengan menyatukan bangunan heritage dengan Pasar Baru 
Square yang mengelilingi dari bagian samping dan di belakang dinilai berhasil. Selain itu fungsi 
bangunan yang berbeda, perbelanjaan dan restaurant, ke dua fungsi ini saling menunjang sehingga 
suasana menjadi lebih hidup seirama dengan situasi di kawasan Pasar Baru yang selalu aktif sepanjang 
hari. Keberadaan Pasar Baru Square yang meskipun lebih tinggi dan lebih luas tidak mengalahkan 
keindahan bangunan heritage ini bahkan menjadi latar belakang yang baik. Selain itu konsep kontras 
yang diterapkan menjadikan bangunan heritage yang sarat akan ornament dan detail lebih menonjol 
dibandingkan dengan gedung Pasar Baru Square yang transparan dan polos. 
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Abstrak 
 

Arsitektur bambu mengalami perkembangan yang signifikan dalam satu dekade terakhir dengan 
fungsi utama umumnya adalah bangunan publik. Keterlibatan arsitek dan desainer menambah 
kreativitas pada bangunan bambu yang ada, tidak hanya dari sisi bentuk namun juga eksplorasi 
pemanfaatan material bambu yang diterapkan sebagai komponen bangunannya seperti atap, kolom 
dan balok. Komponen atap yang pada awalnya berbentuk sederhana seperti bentuk pelana atau 
perisai pada akhirnya lebih didominasi oleh bentuk lengkung, dinamis, mengikuti konsep 
arsitekturnya. Kolom, perletakan dan jumlahnya juga mengalami perubahan, pada satu posisi tidak 
hanya terdapat satu batang bambu namun dapat pula menunjang beberapa titik beban lainnya hingga 
kemudian berkembang menjadi kolom dalam bentuk rangkaian yang menyatu dengan struktur atap. 
Bambu betung/petung (Dendrocalamus asper) serta bambu gombong (Gigantochloa verticillata 
(Willd.) Munro) di Indonesia sangat umum dijadikan bambu struktur seperti kolom dan balok. 
Lahirnya bentuk yang dinamis menuntut solusi lain berupa penggunaan bambu berukuran kecil 
seperti bambu haur payung atau bambu siam (Thailand Bamboo/ Thyrsostachys siamensis Gamble) 
yang dirangkai menjadi satu untuk memenuhi kelengkungan yang diinginkan. Penelitian ini dimulai 
dengan menelaah beberapa bangunan bambu yang dijadikan obyek studi untuk dianalisis penerapan 
komponennya. Tahap selanjutnya adalah membandingkannya dengan beberapa studi literatur dan 
dibuatkan pengelompokannya berdasarkan penerapannya. 

Kata Kunci: bambu, eksplorasi material, bangunan publik 
 

1. Pendahuluan  

Material bambu dengan perkembangan arsitekturnya dalam kurun waktu satu dekade akhir-akhir ini 
menuntut arsitek maupun desainer yang berperan dalam merancangnya untuk “mengemban” dua tugas 
sekaligus yang harus diselesaikan dengan baik. Pertama adalah tuntutan tugas utama sebagai arsitek 
dalam merancang sebuah bangunan.  
 

  
Gambar 1. Rumah di Desa Papandak, Garut, Jawa 

Barat 
Sumber: http//:collectietropenmuseum.nl  

waktu akses 17 Februari 2018 pk 09:17 WIB

Gambar 2. Rumah tradisional Batak Toba, Sumatra 
Utara 

Sumber: Subekti (2012) 
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Kedua adalah eksplorasi material bambu yang akan diterapkan pada bangunannya sesuai dengan 
komponennya masing-masing yaitu atap, struktur (kolom dan balok) serta dinding pengisinya. Atap 
adalah komponen yang paling dominan dan juga merefleksikan bentuk arsitektur bambu pada 
umumnya, hal ini dikarenakan fungsi yang diterapkan lebih banyak pada bangunan publik dengan 
kapasitas pengunjung yang tidak sedikit. Dimasa lalu, atap rumah dibuat tinggi dengan maksud 
menyediakan tempat penyimpanan sesuatu dan bersifat tertutup (Gambar 1 dan 2), kini pada arsitektur 
bambu, bagian ini yang menjadi “atraksi” untuk diperlihatkan keindahan rangkaian strukturnya 
kepada pengguna bangunan (Gambar 3 dan 4). 
Sangat jarang ditemukan sebuah bangunan dengan arsitektur bambu yang kemudian ditutupi 
rangkaian bambunya dengan menggunakan plafon. Rangka atap yang tidak lagi berupa kuda-kuda 
planar konvensional menjadi komponen interior ruangan yang dapat ditambahkan elemen dekoratif 
yang menyatu seperti untuk pencahayaan buatan. 
 
 

  
Gambar 3. Mepantigan Dome 

Sumber: Faisal, Budi. (2009). Proceedings of 
Bamboo - Green Design 2009, Bali 27 – 29 

Oktober 2009. 

Gambar 4. Gambar potongan prinsip  
struktur bambu yang digunakan 

Sumber: http://ibuku.com/mepantigan- auditorium 
waktu akses 12 November 2018 pk 14.33 WIB 

 
Perkembangan selanjutnya dimana arsitektur bambu sudah semakin dinamis, rancangan Heinz Alberti 
sebagai contoh dalam Pearl Beach Lounge di Gili Trawangan, Lombok, mengambil metafora dari 
bentuk ombak di pantai dan menjadikan tepi bangunan yang dirancangnya bergelombang.  Pada 
kondisi seperti ini, bentuk material bambu yang berupa batang tidak dapat lagi mengakomodir 
tuntutan kelengkungannya sehingga pada akhirnya digunakan rangkaian bambu yang lebih kecil dan 
lebih elastis (Gambar 5).  
 

  
Gambar 5. Pearl Beach Lounge dan metafora ombak 

Sumber: Maurina dan Christina (2015)
 
Komponen kedua yang berfungsi sebagai struktur adalah kolom dan balok. Kolom, sesuai fungsinya 
menempati posisi tegak atau vertikal untuk menyalurkan beban langsung ke pondasi sedangkan balok 
adalah perata beban dengan posisi horizontal yang akan menyalurkan beban ke tumpuannya yaitu 
kolom. Pada awalnya kedua komponen struktur ini hanya terdiri dari satu buah batang bambu yang 
berukuran besar dengan jenis sambungan langsung antara kolom dan balok, menggunakan dua batang 
bambu (Gambar 6a, 6d, 6e dan 6f) atau yang dikombinasikan dengan kayu (Gambar 6b dan 6c). 
Hal tersebut memungkinkan dikarenakan ukuran bangunan yang ada seperti rumah-rumah yang 
terdapat di perkampungan adat di Indonesia tidak terlampau besar sehingga berbanding lurus dengan 
sistem struktur serta penyaluran bebannya yang sederhana. Widyowijatnoko dan Trautz (2009) 
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membagi kategori bambu sebagai komponen konstruksi menjadi dua bagian, konvensional dan 
substitusi. 
 

a.   b.   c.  

d.   e.   f.  
Gambar 6. Sambungan kolom dan balok sederhana 

Sumber: Hidalgo-Lopez, Oscar. (2003). Bamboo the Gift of the God 
 
Saat ini yang banyak berkembang di Indonesia baru kategori konvensional baik yang tradisional 
maupun engineering. Aplikasi penemuan alat sambung berupa baut dan mur serta pengikat metal 
sebagai pengganti tali adalah bentuk nyata dari klasifikasi/era bambu telah dipengaruhi oleh 
engineering. Kedua alat sambung tersebut memudahkan arsitek atau desainer dalam merangkai 
beberapa batang bambu agar mendapatkan kekuatan yang lebih besar (Gambar 7). Aplikasi atau 
penerapan alat sambung tersebut dapat dilihat pada bangunan ZERI Pavillion karya arsitek Simon 
Velez dari Kolombia (Gambar 8 dan 9).  

 

 
Eksplorasi material bambu yang beragam menjadi dasar alasan penulisan ini agar pemetaan 
perkembangan arsitektur bambu dapat terlihat dengan baik serta terbuka untuk dilanjutkan dengan 
penelitian lain seiring pertambahan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. 
 

2. Metodologi 

Penelitian menggunakan metoda riset kualitatif saat mengamati beberapa arsitektur bambu yang 
menjadi obyek studi dengan fungsi utama adalah bangunan publik. Tahap selanjutnya untuk 
menajamkan analisisnya dilakukan metoda komparatif dengan studi literatur terpilih yang mendekati 
karakter masing-masing obyek studi. Adapun tahapan penelitian ini sebagai berikut; 

 

 
 

 

 

 

  

Gambar 7. Alat 
sambung bambu 

Sumber: Dunkelberg, 
Klaus (1985). IL 31 

Bamboo as a 
Building Material 

Gambar 8. ZERI Pavillion 
Sumber: Grow Your Own 

House 

Gambar 9. Penampang struktur Zeri Pavillion 
Sumber: Bamboo Connection – RWTH Aachen 
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- Pengumpulan data melalui obyek studi  
- Pengumpulan data melalui studi banding literatur 
- Analisis 
- Kesimpulan 

 
3.  Hasil Diskusi 
 
Asfiansari, dkk (2104) melakukan pengelompokan bangunan bambu berdasarkan komponen yang 
digunakannya sementara itu Handoko, dkk (2015) mengelompokan beberapa bangunan yang 
bermaterialkan bambu sebagai upaya peningkatan durabilitas material bambu yang dipakai. Pada 
penelitian ini pengelompokan dilakukan guna mencari kesamaan metoda yang dipakai oleh arsitek 
perancang bangunannya berdasarkan beberapa komponen dengan dibatasi pada atap, kolom dan balok 
saja. Adapun hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Komparasi Bangunan Bambu 
 

 Bangunan 

Kom- 
ponen 

Green School – Heart of School, 
Bali 

Great Hall OBI Eco Campus, 
Purwakarta 

Amphitheatre Mekarsari, 
Bogor 

Atap Rangka atap sejajar kaso, 
ditopang core tengah 

Rangka atap menerus dengan 
kolom 

Rangka atap menerus 
dengan kolom 

Kolom Satu titik untuk beberapa 
tumpuan 

Satu titik satu tumpuan namun 
berupa rangkaian kolom 

Satu titik untuk beberapa 
tumpuan 

Balok Batang bambu dan bilah  Batang bambu Batang bambu 
Bentuk 

 
Memusat dengan 3 titik pusat 

sebagai struktur utama 

 
Linier dengan 2 titik pusat 

lengkungan 

 
Linier, memanjang 

 Sumber: Sumber: Sumber: 
 http://ibuku.com/heart-of-school/ Andry Widyowijatnoko 

 
Pon S. Purajatnika 

 Bangunan 

Kom-
ponen 

Ichibanya Restaurant, Jakarta 
Bamboo Koening Restaurant, 

Bali 
Green School – 

Mepantigan Dome, Bali 

Atap Rangka atap menerus dengan 
kolom 

Rangka atap menumpu pada 
kolom lengkung/ busur 

Rangka atap menerus 
dengan kolom 

Kolom Satu titik satu tumpuan dengan 
rangkaian kolom berbentuk 
seperti cendawan 

Satu titik satu tumpuan namun 
berupa rangkaian kolom 

Satu titik untuk beberapa 
tumpuan 

Balok Batang bambu  Batang bambu Batang bambu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2. Komparasi Bangunan Bambu (Lanjutan) 
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Bentuk 

 
 

Linier, memanjang 
 

 
Memusat 

 
Memusat dengan 4 titik 

struktur utama 
 Sumber: Sumber: Sumber: 
 https://inhabitat.com/ indonesian-

bamboo-restaurant-is-a-striking-
open-air-design/ 

E.B. Handoko dkk http://ibuku.com/mepantig
an-auditorium/ 

 Bangunan 

Kom-
ponen 

Gereja St. Yakobus, Bantul 
Jogjakarta 

Green School – Turtle Class, Bali 

Atap Kuda-kuda 2 dimensi Rangka atap menerus dengan kolom (bambu ikat – lengkung) 
Kolom Satu titik untuk satu tumpuan Satu titik untuk beberapa tumpuan 
Balok Pengikat antar kuda-kuda Bambu ikat 
Bentuk  

 
Linier memanjang

 
Linier memanjang 

 

 Sumber: Sumber: 
 Purwito http://ibuku.com/turtle-class-room 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijumpai beberapa kemiripan antara bangunan bambu yang ada di 
Indonesia, misalkan pada bangunan Mepantigan Dome dengan Amphitheatre di Mekarsari. Walaupun 
bentuk dasarnya berbeda jauh antara oval dan persegi panjang keduanya memiliki prinsip titik tumpu 
yang sama yaitu dikonsentrasikan pada satu titik tetapi untuk menopang beberapa tumpuan. Pada 
Mepantigan Dome terdapat 4 titik sedangkan pada Amphitheatre Mekarsari terdapat 6 titik. Keduanya 
juga memaksimalkan kekuatan batang bambu walaupun pada Mepantigan Dome berbentuk lengkung 
sedangkan pada Amphitheatre berbentuk lurus.  
 

 
Gambar 10.  Penampang Turtle Class (kiri) dan Pearl Beach Lounge (kanan) 

Sumber: http://ibuku.com/turtle-class-room, Maurina dan Christina (2015) 
 
Turtle Class di Bali memiliki kesamaan dalam tampilan dinamisnya seperti pada Pearl Beach Lounge 
di Gili Trawangan (Gambar 10). Kesamaan lainnya, prinsip yang digunakan pada bangunan Ichibanya 
Restaurant di Jakarta dapat disandingkan dengan Bamboo Playhouse yang terletak di Kuala Lumpur 
dengan bentuk menyerupai cendawan atau paying (Gambar 11). 
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Gambar 11.  Penampang Ichibanya Restaurant (kiri) dan Bamboo Playhouse (kanan) 
Sumber: https://inhabitat.com/ indonesian-bamboo-restaurant-is-a-striking-open-air-design, 

https://www.dezeen.com/2015/11/17/eleena-jamil-bamboo-playhouse-lake-island-kuala-lumpur-malaysia-
perdana-botanical-garden 

 

4. Kesimpulan 

Eksplorasi material bambu yang di Indonesia sudah cukup banyak dan beragam, baik dari sisi bentuk 
maupun penyelesaian konstruksi hingga detail sambungan bambunya. Kesamaan prinsip yang muncul 
dapat terjadi karena beberapa bangunan memang dirancang oleh arsitek yang sama. Terlebih dari itu, 
sesuai klasifikasi arsitektur bambu menurut Widyowijatnoko dan Trautz (2009), saat ini yang banyak 
berkembang di Indonesia baru mencapai kategori konvensional namun dengan pergerakan dari 
tradisional menuju ke tahap engineering. Dikarenakan tuntutan fungsi yang hampir sama dan metoda 
yang hampir sama juga, sangat lumrah jika didapati kesamaan antara beberapa bangunan. 
Perbedaannya pada akhirnya hanyalah pada bentuk fisiknya saja yang berhubungan dengan kreativitas 
arsitek atau desainernya dalam mengolah bentuk serta pilihan penyelesaian strukturnya. 
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