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BAB 5  

Kajian Teori 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan Desain 

 Penekanan desain dalam perancangan Akademi Ilmu Gizi di Semarang adalah 

Eco Technology Design 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain  

5.1.1.1 Pengertian Eco Technology Design 

Pengertian Eco Technology Design 

Eco Technology Design adalah rancangan desain / bangunan yang 

mengutamakan kelestarian ekosistem antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Yang 

dimaksud dengan kelestarian ekosistem adalah kita sebagai pengolah, mengolah atau 

mengambil sumber daya dari alam dengan tidak secara berlebihan dan tidak 

menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan.  

Eco Technology Design juga mengacu pada Sustainable 

Development (pengembangan berkelanjutan) yang dimaksudkan dengan 

pengembangan atau pembangunan yang dilakukan masa sekarang untuk kebutuhan 

sekarang tidak menyebabkan kekurangan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhannya.  

Beberapa tahun belakangan ini, orang-orang mulai mengusung tema Eco Design 

dalam perancangan bangunan ataupun perumahan. Hal ini dikarenakan efek Global 

warming yang semakin parah dan sangat berdampak bagi kelangsungan hidup 

manusia. Pembangunan yang terus berjalan juga berdampak negatif bagi lingkungan, 

karena dalam proses pembangunan, energi dan material yang digunakan habis dalam 

jumlah besar. Hal ini sangat berbahaya dan dapat berdampak negatif bagi generasi-

generasi yang akan datang. 
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Sampah Sampah  dibuang kedalam shaft sampah yang ada di dalam 

core kemudian di bakar di ruang incinerator dengan mesin 

incinerator. Dan aman untuk dibuang ke lingkungan 

Limbah cair Grey Water :Air yang berasal dari floor drain,sink dan 

wastafel,disalurkan langsung ke roil kota melalui shaft-shaft yang 

ada pada bangunan dan kemudian disalurkan ke roil kota.Air 

hujan juga demikian dimana disalurkan pada shaft-shaft atau pada 

pipa yang sudah disediakan dan disalurkan ke roil kota. 

 

 

Black Water disalurkan ke septictank melalui shaft yang 

kemudian diproses dan air pembuangannya yang kemudian 

disalurkan juga ke roil kota. 

Limbah Cair (Berasal dari aktivitas di laboratorium),air yang 

sudah tercampur bahan-bahan kimia dari aktivitas di 

laboratorium disalurkan melalui shaft dan diteruskan ke 

ruang Ipal yang akan mengolah limbah cair ini menjadi tidak 

berbahaya dan kemudian setelah diproses disalurkan ke roil 

kota 

 

Sistem Pencahayaan Keterangan 

Alami Sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. 

Sinar alami mempunyai banyak keuntungan, selain 

menghemat energi listrik juga dapat membunuh kuman. 

Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang 

diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca 
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sekurang-kurangnya 1/6 daripada luas lantai.. 

Buatan Pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya 

alami, secara umum cahaya tersebut berasal dari hasil karya 

manusia berupa lampu yang yang berfungsi menyinari ruangan 

sebagai pengganti jika sinar matahar tidak ada. 

Sistem penerangan ruang Interior 

Pencahayaan Umum Pencahayaan Umum adalah pencahayaan yang bertujuan untuk 

menerangi secara keseluruhan. Lampu untuk penerangan umum 

ini tidak memiliki cahaya yang fokus, cahaya bersinar ke segala 

arah dari sumbernya tanpa ada halangan. 

Task Lighting Pada sistem ini cahaya dikonsentrasikan pada suatu objek 

tertentu misalnya tempat kerja yang memerlukan tugas visual.  

Sumur Resapan Keterangan 

Sumur resapan biasa Salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan 

yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk 

sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi 

sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas 

atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke 

dalam tanah. 

Sistem Penghawaan Keterangan 

Sistem Penghawaan Langsung ( Direct Cooling) 

AC Split AC Split Wall adalah jenis AC yang paling umum digunakan 

di rumah, kantor maupun instansi di Indonesia, ini 

disebabkan beberapa faktor mulai dari gampangnya 

perawatan dan support.  

Sistem Penghawaan tidak Langsung ( inDirect Cooling) 

Air Handling Unit AHU Adalah suatu mesin penukar kalor, dimana udara 

panas dari ruangan dihembuskan melewati coil pendingin 

didalam AHU sehingga menjadi udara dingin yang 

selanjutnya didistribusikan ke ruangan. 
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Prinsip kerja secara sederhana pada unit penanganan udara 

ini adalah menyedot udara dari ruangan (return air) yang 

kemudian dicampur dengan udara segar dari lingkungan 

(fresh air) dengan komposisi yang bisa diubah-ubah sesuai 

keinginan. Campuran udara tersebut masuk menuju AHU 

melewati filter, fan sentrifugal dan koil pendingin. Setelah itu 

udara yang telah mengalami penurunan temperature 

didistribusikan secara merata ke setiap ruangan melewati 

saluran udara (ducting) yang telah dirancang terlebih dahulu 

sehingga lokasi yang jauh sekalipun bisa terjangkau. 

Pemanfaatan 

Teknologi 
Keterangan 

Double skin Facade Fungsi utamanya adalah untuk mengurangi paparan 

langsung panas matahari. Dapat berfungsi juga membuang 

panas di sela-sela dinding dengan kaca. 

Rain Water Harvesting Pemanenan air hujan (Rainwater Harvesting) adalah 

sistem pengumpulan dan penampungan air hujan untuk 

digunakan kembali dalam kegiatan sehari-hari, seperti untuk 

menyiram tanaman, flushing water, air minum untuk hewan 

ternak, air untuk irigasi, mencuci, dan lain-lain 

Solar Panel Solar panel sebagai sistem tenaga surya yang lebih efisien 

dan lebih terjangkau untuk mengambil keuntungan dari 

manfaat ekonomi dan lingkungan. Solar panel tidak hanya 

hanya digunakan di rumah-rumah, surya panel digunakan 

dalam Kawasan dan daerah terpencil lokasi sekolah yang 

kekurangan listrik,, masyarakat dan peralatan 

telekomunikasi dan pompa air. 

Sistem Keamanan 

Bangunan Keterangan 

CCTV Sistem keamanan bangunan bertujuan untuk melindungi dan 

memonitor terhadap fasilitas bangunan.Sistem keamanan 
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selain dengan control manual juga menggunakan sistem 

otomatisasi keamanan.Sistem otomatisasi menggunakan 

Pass Ultra System (PUS) dengan dilengkapi sensor-sensor 

yang dimonitor lewat bantuan Video Display Terminal (VDT) 

PUS mempunyai subsitem keamanan CCTV (Closed Circuit 

Television) 

Utilitas Keterangan 

Tangga Teknik Keselamatan Departemen Biro Jasa Pekerja 

Nasional Kompensasi telah menyiapkan standar berikut 

sebagai saran untuk pembangun tangga untuk membantu 

menghilangkan beberapa penyebab yang bertanggung 

jawab untuk banyak kecelakaan. 

Ramp Ramp merupakan alternatif rute/jalan yang di pakai sebagai 

akses penyandang bagi orang cacat, lansia, dan orang-

orang yang tidak bisa menggunakan tangga sehingga 

mudah untuk naik ketempat yang lebih tinggi. 

Jaringan 

Telekomunikasi 
Keterangan 

Komunikasi dari atau ke luar bangunan 

Sistem PABX ( Private 

Automatic Branch 

Exchange ) 

Sistem dimana hubungan langsung kedalam maupun keluar 

pada pesawat telepon tanpa meialui operator. Baik dari 

setiap ruangan maupun pada publik telepon. 

Sistem Operator 

 

Sistem dimana setiap ruangan terdapat pesawat telepon 

yang secara paralel dihubungkan dengan Operator Central. 

Pengguna dapat menggunakan fasilitas call and answer 

pada setiap ruangan, melalui operator dengan adanya 

nomor personal ruangan. 

Komunikasi dalam bangunan (internal)  

Interkom 

 

Sambungan telepon untuk berhubungan secara intern antar 

penghuni atau dengan reception, operator 
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Speaker Informasi / 

Tata Suara 

Secara spesifik digunakan sebagai salah satu sitem 

keamanan dalam gedung. Yaitu sebagai informasi tamu 

akan adanya keadaan siaga/darurat, antara lain dalam 

bentuk speaker informasi dan juga alarm/sirine keadaan 

darurat 
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4.3.4. Program Lokasi dan Tapak 

Tapak 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Pertokoan 
Sumber : Doc.Pribadi 

 

Gambar Kelurahan  

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Lahan kosong 

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Jl.Klabat 

Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar Jl.Klabat 

Sumber : Doc.Pribadi 
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Lokasi berada di Jl Lompo Batang ( jalan lokal sekunder ) 

  Batas – batas tapak : 

- Utara : Jalan Klabat 

- Timur :  Persil 

- Selatan : Jalan Lompo Batang 

- Barat : Lahan kosong   

 

Kekuatan alami : 

 Ekologi : lahan kosong  dan memiliki tanah seluas  ± 8 Ha  

 Lokasi terletak di dekat permukiman penduduk dengan golongan 

ekonomi menengah. 

 Dekat dengan pusat kota  ( simpang lima )  

 Tapak terletak di Jl Lompo Batang yang sering dilewati oleh 

kendaraan umum dan pribadi. 

 Kondisi Tapak : Tapak sedikit berkontur  

 Aksesbilitas tapak : Lebar jalan ± 4 m  

 Utilitas : Terdapat saluran drainase dipinggir jalan. 

Kekuatan Buatan : 

- KDB pada lokasi tersebut adalah 50% 

- KLB pada lokasi tersebut adalah 1,5 maksimal 3 lantai 

- GSB pada lokasi tersebut adalah 17 meter 
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Dapat dikatakan bahwa saat ini, sangatlah diperlukan sebuah desain yang 

sustainable, yaitu desain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsinya 

secara terus menerus, meningkatkan taraf hidup pemakainya dan environmental 

friendly. Environmental friendly berarti tidak menggangu ekosistem, dapat didaur ulang. 

Dalam desain terdapat 7 prinsip desain yang perlu diperhatikan dalam merancang 

sebuah desain : 

- Unity dan harmony : sebuah ruangan dianggap memiliki kesatuan ketika elemen 

yang ada saling melengkapi dan berkesinambungan satu dengan yang lain 

sehingga menghasilkan komposisi yang seimbang. 

- Keseimbangan : tidak "berat" sebelah, tidak condong ke salah satu sisi ruangan. 

Terdapat kesimbangan simetris dimana berat visual elemen desain seimbang 

secara horisontal maupun vertikal.Keseimbangan asimetris dimana berat visual 

elemen desain tidak merata di poros tengah. Keseimbangan radial : semua 

elemen desain tersusun dan berpusat di tengah. 

- Focal point : aksen pada ruang yang menjadi daya tarik ruangan atau ciri khas 

ruangan. 

- Ritme : pengulangan pola tentang visual pada ruang. 

- Detail : penataan aspek desain (cahaya, material, dll.) untuk meningkatkan 

suasana ruangan. 

- Skala dan proporsi : hal ini mengenai bentuk dan ukuran yang harus seimbang 

antara benda (perabot, aksesori) satu dengan yang lain. Bentuk dan ukuran yang 

tidak seimbang akan menimbulkan rasa tidak nyaman akan desain suatu benda.  

- Warna : warna pada ruang akan menciptakan nuansa dan mood pada ruang. 

 

  



219 
 

5.1.2 Studi Preseden 

 Khoo Teck Puat Hospital, Yishun Central, Singapore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikenal sebagai negara Singa dan  dianggap sebagai kota paling mahal di 

dunia , Singapura juga merupakan penganjur membangun infrastraktur 

berkelanjutan . Khoo Teck Puat Hospital adalah contoh dari lingkungan yang 

hijau sadar buatan sehingga setara dengan lingkungan penyembuhan bagi 

pasiennya. Kompleks rumah sakit ini juga menggunakan sistem pemanas air 

tenaga surya dan metodologi hemat energi lainnya sehingga membuat 

bangunan 27 % lebih hemat energi dari sebuah bangunan rumah sakit 

konvensional . Solar panel digunakan untuk mengubah energi matahari 

menjadi listrik , sementara sistem panas matahari menyediakan air panas 

untuk kebutuhan rumah sakit . 

Gambar Khoo Teck Puat Hospital, Yishun Central, Singapore 

Sumber : http://whenonearth.net/10-coolest-examples-

of-green-buildings/ 

 

 

http://whenonearth.net/10-coolest-examples-of-green-buildings/
http://whenonearth.net/10-coolest-examples-of-green-buildings/
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Bullitt Center, Seattle, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pada 2013, Bullitt Pusat di Seattle , Amerika Serikat , gedung kantor berlantai 

enam itu digembar-gemborkan sebagai salah satu bangunan hijau dan berkelanjutan di 

dunia . Bullitt Pusat adalah sebuah konsep yang disusun oleh presiden Bullitt Yayasan 

Denis Hayes . Bangunan ini dirancang untuk memiliki umur ideal 250 tahun. Bangunan 

yang berkelanjutan ini juga diformulasikan menjadi karbon dan energi netral . Ini juga 

memiliki sistem pengolahan air dan limbah mandiri yang memungkinkan bangunan 

untuk menjadi independen dari air dan sistem pembuangan kota . Selain dari ini , Bullitt 

Center juga menggunakan panel photovoltaic untuk menghasilkan listrik . 

 

 

Gambar Bullitt Center, Seattle, USA 

Sumber : http://whenonearth.net/10-coolest-examples-

of-green-buildings/ 

 

 

http://whenonearth.net/10-coolest-examples-of-green-buildings/
http://whenonearth.net/10-coolest-examples-of-green-buildings/
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5.1.3. Kemungkinan penerapan Teori Tema Desain 

Dalam menerapkan desain bangunan yang eco-green, terdapat prinsip-prinsip 

yang diterapkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu : 

1. Conserving energy ( hemat energi ) : 

Mengoperasikan bangunan secara ideal yaitu dengan menggunakan sumber 

energi yang langka dan membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan kembali 

se-sedikit mungkin. Seperti : meminimkan penggunaan pencahayaan buatan dengan 

memaksimalkan pencahayaan alami dari sinar matahari dengan banyak bukaan pada 

bangunan. Dan mengurangi penggunaan penyejuk ruangan dengan memaksimalkan 

fungsi bukaan pada bangunan, dll.  

2. Working with climate (memanfaatkan kondisi iklim dan alam lingkungan) : 

Melalui pendekatan green design, bangunan beradaptasi dengan lingkungan. 

Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kondisi alam, iklim, dan lingkungan sekitar ke 

dalam bentuk serta pengoperasian bangunan.  

Misalnya dengan cara :  

o orientasi bangunan terhadap sinar matahari 

o menggunakan jendela dan atap yang dapat dibuka-tutup untuk mendapatkan 

cahaya dan pengudaraan sesuai kebutuhan. 

3. Respect for site (menanggapi tapak bangunan) : 

Perencanaan mengacu pada interaksi antara bangunan dan tapaknya. Hal ini 

dimaksudkan keberadaan bangunan baik dari segi konstruksi, bentuk dan 

pengoperasiannya tidak merusak lingkungan sekitar, dengan cara : 

- desain bangunan dengan menggunakan tapak yang lama atau yang sudah 

ada. 

- menggunakan material yang tidak merusak lingkungan. 
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- luas bangunan < luas lahan, hal ini dimaksud agar terdapat ruang terbuka 

hijau pada bangunan. 

4. Respect for user (menanggapi pengguna bangunan) : 

Pemakai dan  green design mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Kebutuhan 

akan arsitektur hijau harus memperhatikan kondisi pemakai yang didirikan di dalam 

perencanaan dan pengoperasiannya. 

5. Limitting new resources (meminimalkan penggunaan sumber daya baru) : 

Suatu bangunan seharusnya dirancang dengan mengoptimalkan material yang 

sudah ada (lama) dan meminimalkan penggunaan meterial baru. 

 

Selain prinsip-prinsip mengenai eco-green design, terdapat konsep-konsep yang 

juga perlu dijadikan pertimbangan rancangan pembangunan, diantaranya : 

1. Site Planning dan kulit bangunan :  

Site planning (orientasi bangunan) berkaitan dengan pemilihan lokasi. Jika lahan 

menghadao ke barat, desain bangunan dapat direkayasa. Salah satunya dengan 

menerapkan second skin. Atau, jika ingin tampak depan bangunan minim bukaan 

karena menghadap ke arah barat, kulit bangunan atau dinding bangunan harus lebih 

tebal untuk mengurangi panas yang masuk. Atau, jika terdapat bukaan, dapat 

dibuat shading atau overstep atap, atau screen denganroster atau tanaman di 

depannya. 

2. Penghematan energi :  

Ini juga berkaitan dengan kulit bangunan. Bangunan yang efisien tentu akan 

menggunakan energi yang lebih kecil. Bangunan dengan banyak bukaan akan lebih 

hemat energi daripada bangunan dengan penggunaan pendingin ruangan. 

3. Konservasi air :  
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Lahan yang ada tidak seluruhnya digunakan sebagai "full" bangunan, akan lebih 

baik jika ada area atau daerah resapan air.  

4. Kondisi udara dalam ruangan :  

Ini berkaitan dengan masalah pencahayaan dan penghawaan. Pertimbangan 

penggunaan bukaan pada bangunan secara efisien yang difungsikan sebagai tempat 

masuknya sinar matahari sebagai pencahayaan alami dan udara. 

5. Penggunaan material :  

Gunakan material yang ramah lingkungan. Contoh, jangan menggunakan cat 

dengan pelarut yang mengandung VOC (volatile organic compound) karena berbahaya. 

Lebih baik menggunakan catt dengan pelarut water-based yang ramah lingkungan. 

Untuk renovasi, gunakan material dari bangunan lama yang kondisinya masih bagus. 

Material ramah lingkungan memiliki kriteria sebagai berikut: 

- Tidak beracun, sebelum maupun sesudah digunakan 

- Dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi 

lingkungan 

- Dapat menghubungkan kita dengan alam, dalam arti kita makin dekat dengan 

alam karena kesan alami dari material tersebut (misalnya bata mengingatkan kita 

pada tanah, kayu pada pepohonan) 

- Bisa didapatkan dengan mudah dan dekat (tidak memerlukan ongkos atau 

proses memindahkan yang besar, karena menghemat energi BBM untuk 

memindahkan material tersebut ke lokasi pembangunan) 

- Bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami 

 

6. Manajemen :  

Memikirkan perencanaan rancangan bangunan sebaik mungkin agar 

menghindari terjadinya pembangunan ruangan-ruangan yang tidak terpakai secara 

efisien. 

7. Penggunaan Green Lighting  
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Sejauh ini, sumber cahaya yang paling baik  adalah matahari. Dalam 

perencanaan eco desain, kita dapat menghemat penggunaan energi lampu dengan 

dengan menyediakan banyak bukaan pada siang hari. Jika Anda ingin sedikit lebih 

banyak cahaya, buatlah skylight, atau, Anda sedang mendesain rumah atau melakukan 

renovasi, menempatkan banyak jendela di sisi menghadap ke selatan dari rumah (atau 

menghadap ke utara jika Anda tinggal di belahan bumi selatan). Untuk mengambil lebih 

banayak cahaya. 

Salah satu cara lagi untuk menghemat penggunaan energi adalah dengan 

menggunakan lampu yang hemat energi. Salah satu lampu hemat energi adalah lampu 

LED. LED adalah lampu yang sangat disukai orang-orang yang menjunjung tinggi gaya 

hidup ramah lingkungan.  

Elemen dalam interior terdapat 3 bagian : 

Dinding : difungsikan sebagai pembatas antar ruang, mempengaruhi efek psikis seperti 

memberi rasa aman dari lingkungan luar.  

Lantai : elemen yang berada dalam ruangan yang sebagai penunjang segala komponen 

yang berada di dalam ruangan. macam-macamflooring : kayu (parkit, papan kayu, 

rotan), fabrikasi (karpet), batu (marmer, granit), tanah liat (keramik), resin (lapisan 

karet, vinyl). 

Langit-langit  

Langit-Langit (ceilling),adalah salah satu unsur penting dalam interior selain dinding dan 

lantai. Langit-langit adalah bagian dari suatu bangunan,   maka ia tidak lepas dari 

fungsi, bentuk dan karakter ruang. 

Langit-langit dipergunakan untuk meletakkan titik lampu sebagai pencahayaan ruang. 

Material yang dipergunakan untuk penyelesaian (finishing) umumnya adalah cat, kayu. 

 

Seluruh kebutuhan manusia telah disediakan dan berasal dari alam. Kita diperkenankan 

untuk mengambil, memanfaatkan, dan mengolah segala sesuatu yang berada pada 
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alam bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun semuanya itu tidak dilakukan 

secara berlebihan dan tanpa tindak menjaga kelestarian alam.  

Penerapan akan eco-design dalam arsitektur dan desain interior difungsikan untuk 

memecahkan masalah mengenai keterbatasan akan tersedianya bahan pemenuh 

kebutuhan hidup untuk saat ini dan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan generasi 

yang akan datang. Dan juga sebagai kepedulian akan kelestarian alam dan 

keseimbangan ekosistem. 

Dalam penerapannya ke dalam interior/arsitektur, pemahaman eco-living akan 

mendasari segala penggunaan material/bahan yang dipilih guna menjaga kelestarian 

lingkungan dan ekosistem (sustainable). Dengan penjelasan akaneco-green 

design diatas, kita memahami arti pentingnya kelestarian ekosistem bumi kita untuk 

saat dan masa datang.  

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan  

 Permasalahan dominan : “ Penataan Tata Ruang yang berkaitan dengan 

kenyamanan pola sirkulasi ruang gerak pada Ruang Laboratorium dengan Ruang Kelas.” 

5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik 

direncanakan maupun tidak. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat 

permukiman system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki 

hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

Prrinsip - prinsip utama dalam pengaturan teknik sirkulasi : 

 

 Linear 

Pola linear memiliki jalan lulur yang 

menjadi unsur utama dalam 
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membentuk deretan ruang. Linier: Jalan yang lurus dapat menjadi unsur 

pengorganisir utama deretan ruang. Jalan dapat berbentuk lengkung atau 

berbelok arah, memotong jalan lain, bercabang-cabang, atau membentuk 

putaran (loop). Ciri-ciri pola sirkulasi linier, antara lain: 

Sirkulasi pergerakan padat bila panjang jalan tak terbatas dan hubungan 

aktifitas kurang efisien. 

Gerakan hanya 2 arah dan memiliki arah yang jelas. 

Cocok untuk sirkulasi terbatas. 

Perkembangan pembangunan sepanjang jalan. 

Mengarahkan sirkulasi pada titik pusat. 

 
Radial  

Pola radial memiliki jalan yang 

berkembang dari suatu pusat atau menuju 

pusat. Konfigurasi radial memiliki jalan-

jalan lurus yang berkembang dari sebuah 

pusat bersama. Ciri-ciri dari pola sirkulasi 

radial adalah sebagai beriku (Sofyan, 

2010 ; Tofani, 2011 ; Yadnya, 2012): 

Orientasi jelas. 

Masalah yang ditimbulkan merupakan masalah yang sulit di tanggulangi 

Kurang mengindahkan kondisi alam. 

Sulit dikombinasikan dengan pola yang lain. 

Menghasilkan bentuk yang ganjil. 

Menunjang keberadaan monumen penting. 

Pergerakan resmi. 

Mengarahkan sirkulasi pada titik pusat. 

 

Spiral 

Pola spiral membentuk sebuah jalan lulur yang 

bergerak mengelilingi pusat dan bertambah jauh 

dari pusatnya. 
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Pola Grid 

Pola ini terdiri dari beberapa jalan yang menghubungkan titik-titik terpadu dalam 

ruang. Konfigurasi grid terdiri dari dua pasang jalan sejajar yang saling berpotongan 

pada jarak yang sama dan menciptakan bujur sangkar atau kawasan ruang segi 

empat. Ciri-ciri pola sirkulasi grid adalah sebagai berikut  

Memungkinkan gerakan bebas dalam banyak arah sehingga hubungan aktifitas 

kompak dan efisien. 

Menata grid berdasarkan sistem heararki jalan. 

Penataan bangunan di sisi jalan dengan karakter yang berbeda. 

Kesan monoton ditanggulangi. 

Masalah kurang menginahkan kondisi alam sulit ditanggulangi. 

Masalah kemacetan pada titik simpul ditanggulangi dengan mengatur sirkulasi 

searah. 

Akibat dimensi yang sama pada grid secara visual akan menciptakan kesan 

monoton. 

Kurang mengindahkan kondisi alam 

seperti topografi keistimewaan tapak. 

Semakin jauh dari simpul jalan 

pergerakan semakin baik namun pada titik 

simpulnya dapat menimbulkan kemacetan 

akibat banyak arah sirkulasi yang 

ditampung pada titik simpul tersebut. 

Kepadatan gerakan atau sirkulasi 

lebih mungkin dihindari. 

 

Campuran 

Suatu bangunan biasanya memiliki suatu kombinasi dari 

pola-pola diatas. Oleh karena itu maka dibentuk aturan urutan 

utama dalam sirkulasi tersebut agar tidak membingungkan. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_6I8tMYNj1hU/S83W_rNqPJI/AAAAAAAAAEc/Y-OhfojAQzM/s1600/13.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_6I8tMYNj1hU/S83W_rNqPJI/AAAAAAAAAEc/Y-OhfojAQzM/s1600/13.JPG
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5.2.2 Studi Preseden  

Penerapan system linier diterapkan pada Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Terlihat 

pada jalur sirkulasi jalan yang lurus yang dapat menjadi unsur pembentuk utama 

deretan ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

a. Kemungkinan Penerapan Pola Rancangan kelas dan ruang laboratorium 

Sistem sirkulasi pada kelas dan ruang laboratorium merupakan bagian penting 

dalam mencapai tingkat kenyamanan dalam melakukan sesuatu kegiatan belajar. 

Sistem sirkulasi perencanaan letak kelas dan ruang laboratorium yang vernakular 

merupakan hubungan antar ruang-ruang suatu bangunan atau suatu deretan ruang-

ruang dalam atau luar secara bersamaan, sehingga dapat terlihat hubungan yang 

harmonis dan saling mendukung antar ruang satu dengan yang lainnya. 

Jalur Sirkulasi: Alur gerak yang menghubungkan serangkaian ruang-ruang dalam 

sebuah bangunan dimana kita dapat menetapkan arah terhadap tempat dan tujuan. 

Hubungan Ruang: Hubungan antar ruang terbentuk dari pola hubungan antar 

kelas dan ruang laboratorium lainya yang diorganisir menjadi pola-pola bentuk dari 

Gambar Poltekkes Kemenkes Jakarta II 

Sumber : Dokumen pribadi, agustus 2016 

 

 

http://whenonearth.net/10-coolest-examples-of-green-buildings/
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ruang yang saling terkait dalam suatu bangunan dimana hubungan ruang tersebut 

menuntut tingkat fungsi. 

Tipe sirkulasi pada kelas dan ruang laboratorium : 

Sirkulasi mahasiswa dari kelas ke ruang laboratorium untuk memudahkan 

perpindahan. Hal yang mendasari pembentukan ruang sehingga mampu 

memberikan kenyamanan bagi mahasiswa menggunakan system yang umum 

digunakan, antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep dasar penataan ruang berdasarkan pada sirkulasi ruang mempunyai dasar 

pertimbangan sebagai berikut : 

Pola sirkulasi 

 Adanya kejelasan antar kelompok kegiatan dengan penekanan pada kemudahan 

pencapaian. 

 Memudahkan pengamatan secara langsung atau khusus. 

Konsep sirkulasi 

 Linear  dan Radial  Mahasiswa  dapat mudah mencapai ke kelas dan Ruang Lab. 

 Sirkulasi yang nyaman bagi mahasiswa sehingga dapat mencapai ruang atau kelas 

berikutnya tanpa terganggu. 

 Konsep sirkulasi kompleks Akademi Ilmu Gizi : Pola linier dan radial, memudahkan 

mahasiswa saat melakukan kegiatan pembelajaran. 

kelas 

pola Linier ruang kelas 

      sirkulasi 

pola radial kelas dan lab 

kios 
kelas kelas 

kelas 

 

      sirkulasi 

 

          sirkulasi 

kelas 

Lab 


