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BABV 

KAJIAN TEORI 

V.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

Latar Belakang 

Penekanan desain yang diambil dalam project industri karoseri otobus disini adalah 

Arsitektur Hightech, pemikiran awal berangkat dari perjalanan sejarah industri yang 

menjadi layak untuk dijadikan filosofi putusan desain. Project disini masuk kedalam 

kategori Arsitektur Industri, sebagaimana yang kita pahami dalam sejarah industri 

yang mengalami revolusi pad a abad 18-19 yang biasa dikenal dengan sebutan 

"revolusi industri", dampaknya merambah ke berbagai segi kehidupan di saat itu, 

manusia berlomba-Iomba menciptakan berbagai inovasi prod uk, i1mu pengetahuan 

terus berkembang, demikian juga dengan ditemukanya teknologi-teknologi baru 

yang semakin mendukung perkembangan peradaban manusia. Terjadi perubahan 

struktur sosial dan dalam bidang bangunan juga mengalami berbagai perkembangan 

desain serta penerapan-penerapanya terkait teknologi baru yang ditemukan saat itu. 

Kontekstual Konsep : 

• Arsitektur hightech merupakan pendekatan desain yang cukup sesuai untuk 

mewujudkan citra kecanggihan dari sebuah jenis industri. 

• Berangkat dari titik historis, bermaksud menampilkan nilai-nilai positif yang 

mung kin dapat diterapkan dalam lingkungan arsitektur industri. 

• Memberi contoh implementasi desain arsitektur industri yang selama ini 

kurang mendapatkan perhatian yang seimbang. 
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";.: 

• Sebagai perwujudan arsitektur yang berkelanjutan kini-nanti, menimbang 

durability serta nilai estetika dari komposisi konstruksi arsitektur hightech. 

• Menjadi tepat sebagai media eksistensi diri (perusahaan) menghadapi pasar 

global dalam dunia bisnis/ekonomi. 

• Menjawab tantangan untuk menjadi upto-date sebagai wujud contemporer 

hightech arsitektur yang berwawasan ramah lingkungan. 

Achitecture High -TECH: 

Merupakan salah satu langgam dari arsitektur modern yang mengekspose bahan 

bangunan yang digunakan, sistem struktur, konstruksi rangka dan mengekspresikan 

kekuatan, kekokohan dan mempertimbangkan efisiensi, kepraktisan sehingga 

menimbulkan nilai estetis yang baru dalam suatu bangunan arsitektur. 1 

High - Tech menurut Charles Jenks: 

Expressive Power of Structure specially stell structure 

Mengekspresikan kekuatan struktur yang memberi kesan kokoh terutama pada baja 

Suspension Structure Exploration Cable System 

Memakai struktur gantung dengan system penggantung kabel ( structure expose) 

Color full, shiny, metal clad painted in bright colour 

Penuh warna, mengkilap, lapisan warna logam dalam warna cerah 

Machine like performance architecture is a second place 

Mesin ditampilkan pada tempat kedua setelah tampilan arsitektur 

Advance material and light weightfill gree of tensile members 

Pemakaian bahan bangunan terbaru, canggih dan ringan 

Space and flexibility- the omniplantz providing service zone 

Ruang dan fleksibilitasnya dipersiapkan untuk area servis 

1 David Col/ins, High -Tech Architecture, New York, Rizzoli, 1998 
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Long span building, supersheds 

Bangunan bentang lebar, bangunan bangunan yang terekspose 

Inside out, services exposed 

Penonjolan keluar dan MEE sebagai elemen estetis yang memberikan kesan 
perkembangan teknologi 

Spirit of age, architecture with different stlye 

Bentuk arsitektur yang selalu berbeda dan optimis. 

Kajian Teori 

Perkembangan High -Tech pada awalnya ( tahun lO-an ) kurang mendapat 

tanggapan baik dari arsitek High -Tech itu sendiri. Sering menjadi bahan sindiran 

terhadap arsitek yang menggabungkan berbagai ragam teknologi ke dalam satu 

system yang disebut " Alternatif Tekonologi " sedangkan High -Tech pada dasarnya 

mengutamakan sisi teknologi dan mekanisme dalam penyelesaian arsitektur2 

Ciri -Ciri Architecture High Tech 

Penekanan desain pada bangunan industri karoseri bus ini memfokuskan pada 

pendekatan Arsitektur HighTech yang menonjolkan pemanfaatan teknologi pad a 

bangunan baik dari segi material, bahan bangunan maupun sistem yang 

berlangsung didalamnya demi kenyamanan pengguna. 

• Karakteristik material didominasi baja, kaca dan besi 

• Struktur bangunan terekspose 

• Ekspresi bang un an jelas 

• Oapat mengadaptasi beragam fungsi pemakaian ruang 

2 David Col/ins, High -Tech Architecture, New York, Rizzo/i, 1998 
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Karakteristik Architecture HighTech 

• Konsep bangunan mempunyai visi kedepan 

• Mengutamakan penggunaan penemuan teknologi khusus dan terbaru 

• Mencerminkan era teknologi 

• Bentuk tidak konvensional cenderung inovatif dan kreatif 

• Penggunaan dan pengolahan material apa adanya tanpa sebagai kejujuran 

struktur. 

Prinsip Dasar Desain 

INSIDE OUT, Struktur, area servis, ME ditonjolkan sebagai elemen eksterior dalam 

bentuk ornament atau sculpture sehingga memberi kesan sebagai perkembangan 

teknologi yang telah mendominasi. 

CELEBRA TlON OF PROCESS, Mencerminkan suatu proses logika konstruksi 

mengungkapkan apa, mengapa dan bagaimana bangunan disatukan dengan 

sambungan mur, pipa dan sebagainya yang menunjukkan How Thing Work secara 

jujur. 

BRIGHT, FLA T COLOURING, Warna yang digunakan adalah warna cerah dan 

berupa FLAT ( merah, biru, kuning ). Penggunaan warna cerah dimaksudkan untuk 

membedakan struktur servis agar mudah dimengerti dan efektif pelaksanaannya. 

TRANSPARENCY LA YERING MOVEMENT, Berpihak pada tiga kualitas keindahan 

Transparency, Layering, Movement. Diolah dan di dramatisasi. 

Transparency :Menggunakan Bahan bangunan yang tembus pandang seperti bahan 

bangunan : kaca, fiber dan lainnya. 

Layering: Dengan menyusun beberapa elemen bangunan seperti kabel, pipa baja, 

pipa besi, kabel dan lain -lain membentuk lapisan sebagai kesatuan structural. 

Movement : Adanya suatu pergerakan yang menerus yang terjadi didalam 
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bangunan.Dapat dicapai dengan escalator atau lift. 

OPTIMISTIC CONFIDENCE IN SCIENTIFIC CUL TURE, Kesan percaya diri dan 

optimis dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan 

teknologi dimasa yang akan datang. 

A LIGHTWEIGHT FILLGREE OF TENSILE MEMBERS, Pemakaian bahan dan 

struktur yang ringan yang ditopang oleh system kabel. 

Prinsip Transparansi, clarity dan avant garde kemudian berkembang menjadi aliran 

late modern atau disebut juga Architecture High - Tech. 

Karakter utamanya adalah : 

• Advance Technology Applied 

Pengutamaan inovasi dan penggunaan teknologi antara lain dengan light 
construction seperti baja, kabel, membrane atau plastic. 

• Anti Ornament 

Totalitas pada fungsi dan spirit of machine, cenderung mengekspose bangunan 
apa adanya tanpa ornament maupun permainan warna. 

• Structure Utility And Technologi Exposed 

Sama seperti konsep transparansi. 

KEJUJURAN STRUKTUR 

Dari kaidah transparansi terdapat permainan struktur inti dan struktur cladding ( kulit 

penutup bangunan ) serta mengekspose struktur. Dimana kejujuran struktur atau 

disebut juga "Logic Beauty" (kebenaran yang indah) menunjukkan bahwa struktur 

harus ditampilkan sebagaimana adanya, tidak dibuat -buat, tempelan atau sebagai 

ornament karena berdasarkan rasionalitas, struktur adalah indah. 

Kejujuran Struktur adalah sebagai sebuah implementasi struktur yang apa adanya 

dan dikonfigurasikan menjadi sebuah konstruksi yang fungsional. 
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Structure as a form generator, Struktur sebagai pemicu bentuk, dimana bentuk 

bangunan diambil dari perpaduan kaidah structural ( termasuk teknologi ) dan estetis 

melalui permainan komposisi. 

The Symbolic use of structure, Penggunaan struktur sebagai symbol yang 
memberikan karakter bentuk, dimana secara keseluruhan memberikan image 
tertentu bagi pengamat. 

Structure push the Limit, Struktur menembus batasan konvensional dengan 
inovasi struktur dan teknologi. 

Structure ignore in the form making process and not forming part of aesthetic 
programme, Struktur tidak terlibat dalam proses pembuatan bentuk dan tidak 
menjadi bagian dari program estetis , sehingga bentuk tidak memberi batasan pada 
struktur. 

Pendekatan High -Tech Terhadap Lingkungan 

Sculputing with light, Penggunaan bahan bangunan baru seperti baja dan kaca 

dapat mengurangi efek kerusakan lingkungan (mengganti penggunaan material 

kayu) 

Energy Matters,Tidak menutup kemungkinan pemanfaatan energi alam yang 

dimanfaatkan secara optimal. 

Making Connection, Dapat membuat orang nyaman berada dalam bangunan dan 

ada interaksi antar ruang. 

Urban response, Mampu berinteraksi dengan bangunan sekitar 

Civic Symbolism, Ekspresi bangunan yang ditampilkan membentuk suatu nilai 

progresif yaitu pembaharuan suatu kawasan 

Structural Expressio, Dipilih system yang mendukung dan juga material yang ada 

dengan perencanaan dan perhitungan. 
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Studi Preseden 

1m! Hongkong And Shanghai Banking Cooperation Headquaters 

GbS.1 Bangunan HSBC -Norman foster 

Sumber : internet 

1m! Bangunan ini dirancang oleh Sir 

Norman Foster dengan gaya Arsitektur 

High -Tech. Gedung ini memanfaatkan 

dua material utama yaitu : logam dan 

kaca. 

1m! Salah satu konsepnya adalah 

memanfaatkan unsur alam, dengan 

menggunakan kaca transparan dan 

cermin yang memantulkan cahaya ke 

atrium pusat bangunan sehingga dapat 

mengurangi penggunaan cahaya buatan 

pada bangunan. 

1m! Pemanfaatan atap bangunan sebagai tempat mesin gondola yang terlihat 

konstruksinya menyatu dengan bangunan , merupakan salah satu ide jenius 

yang ditampilkan dalam perancangan. 

1m! Teknologi yang terkenal dari bangunan ini adalah Sunscoops sebuah 

computer yang digerakan tenaga cahaya matahari yang mengatur cermin -

cermin pada sisi selatan bangunan yang memantulkan ke permukaan refleksi 

selanjutnya. 

I§ Central Building - BMW Plant 
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@jJ Bangunan utama dalam kompleks industri mobil BMW dimana segala 
sesuatu mengenai aktifitas dalam kompleks dimulai disini, 
perencanaan, target, pengelolaan, pelayanan tamu hingga hal-hal 
menyangkut produksi 

@jJ Komponen pembentuk bangunan merupakan element material yang 
terbuat secara pre-fabrikasi serta menggunakan teknologi yang 
canggih, penggunaan finishing beton yang jujur (ekspose) serta 
menonjolkan karakter material secara kuat. 

GbS.2 Sekuen BMW central building 

Sumber : internet 
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Pabrik Ferrari adalah sebuah produsen mobil balap dan mobil sport performa-

tinggi yang didirikan oleh Enzo Ferrari pad a 1929. Pada awalnya, Scuderia 

Ferrari mensponsori pengemudi dan memproduksi mobil balap; perusahaan 

ini kemudian juga mengembangkan produksi mobil independen pada 1946, 

dan kemudian menjadi Ferrari S.p'.A., dan sekarang dikuasai oleh grup Fiat. 

Perusahaan ini bermarkas di Maranello, dekat Modena, Italia. Ferrari juga ikut 

serta dalam kompetisi Formula Satu. Salah satu pembalapnya yang terkenal 

adalah juara dunia tujuh kali Michael Schumacher. 

Gambar 5.3. Situasi Pabrik Ferrari 

Sumber: http://www.se-indo.netltopic/4146-jalan2-ke-pabrik
ferrari-bandwitch-killerl 

Gambar 5.4.Bangunan Pabrik 

Sumber: http://www.se-indo.netltopic/4146-jalan2-ke-pabrik
ferrari-bandwitch-killerl 

Gambar 5.5. Fasade bang un an 

Sumber: http://www.se-indo.netltopic/4146-
ialan2-ke-oabrik-ferrari-bandwitch-killerl 
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Gambar 5.6.lnterior Pabrik 

Sumber : http://www.se-indo.neUtopic/4146-
ialan2-ke-oabrik-ferrari-bandwitch-killerl 

Implementasi Desain 

Dengan mempelajari hightech arsitektur maka berberapa rekomendasi desain 

yang mungkin dapat diterapkan dalam desain bangunan industri karoseri otobus 

adalah sebagai berikut : 

IJjjJ Penggunaan Double skin Building : sebagai respon iklim tropis lembab yang 

memiliki suhu cenderung panas maka dengan adanya penggunaan double 

skin pad a badan bangunan dapat merespon iklim mikro dengan lebih baik 

dan ramah lingkungan, tentunya dengan rancangan desainl konstruksi yang 

tepat. 

GbS.7. Skema flow udara.Double skin Building 

Sumber : internet-wbdg.org/design/env jntroduction.php 

'I 

MS'~'!~I<"" i!~ .. ",1 r 

130 



[mJ Penggunaan struktur kabel : struktur kabel dapat digunakan pada blok 

bangunan dengan fungsi manufacture, hal ini sebagai implementasi 

penyesuaian karakter struktur terhadap citra kegiatan produksi. 

GbS.8 lIustrasi Struktur kabel 

Sumber : internet 

[mJ Penggunaan Struktur rangka batang : aplikasi struktur rangka batang dapat 

diaplikasikan pada blok bangunan yang lain seperti pelayanan publik dan 

pengelola. 

[mJ Menggunakan Material Hightech : Logam baja, stainlless steel, alumunium 

coating,alumunium composit; material kaca menggunakan tempered glass 

dan stopsol glass. 

[mJ Aplikasi curtain-wall : dapat digunakan untuk selimut bangunanl building 

envelope, konstruksinya dapat menggunakan spider-fitting, alumunium 

panels. 

GbS.9 Contoh element hightech building 

Sumber : internet 

[mJ Menggunakan atap panel surya sebagai material penutup atap, dengan 

menggunakan panel surya ini dijadikan sebagai alternatif energi dari sumber 
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yang melimpah (radiasi matahari). 

Keuntungan : 

• Tingkat polusi minimal 

• Tingkat efisiensi dan ekonomis, durasi penggunaan diatas 25 tahun. 

• Maintenance dan perawatan tidak rumit. 

• Sumber melimpah, murah. 

Kekurangan : 

• Investasi awal relative lebih mahal dari teknologi konvensional. 

V.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan Oominan yang diangkat dalam project Industri Karoseri Otobus 

adalah 

"Pendekatan Faktor Ergonomi dan Perilaku dalam bangunan 

Industri/manufacture" 

Sebuah industri dibangun oleh sebuah perusahaan tentu saja bertujuan untuk 

memfasilitasil sebagai prasarana dalam memproduksi komoditi/produk 

perusahaan tersebut, yang dalam kasus kali ini komoditi perusahaan tersebut 

adalah pembuatan karoseri bus/ body/ badan bus beserta komponen part lainya 

yang dibutuhkan. Berdasarkan studi serta survei yang dilakukan terdapat 

berberapa kelemahanl kekurangan dalam fasilitas kegiatan produksi, yang salah 

satunya adalah mengenai sistem ergonomi dan faktor perilaku dalam pabrik 

sebagai faktor non fisik namun memiliki peranan penting dalam menunjang 

kinerja dan produktifitas SOM. 

Latar belakang 

Tuntutan Arsitektur Industri : 
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[§J 8agi investorl shareholder bangunan industri dirancang untuk menjadi 

sarana yang mendukung kegiatan produksi dengan lebih efisien, tepat 

guna sehingga akan meningkatkan hasil produksi 

[§J 8agi SOMI pekerja/pengelola bangunan industri tetap harus menjadi 

nyaman untuk digunakan dalam berkerja, menjamin keamanan/safety 

pekerjanya serta memiliki fasilitas yang dapat mengakomodasi aktifitas 

kinerja 

[§J 8agi stakeholder/ pemangku kepentingan bangunan industri harus 

mengindahkan kepentingan lingkungan sekitar serta kondisi sosial 

setempat, memperhatikan pola perilaku serta nilai-nilai budaya setempat. 

Kajian Teori 

a. Ergonomi 

Oefinisi ergonomi menurut departemen kesehatan kerja RI menyatakan 

ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitanya 

dengan pekerjaan mereka. Ergonomic dalam bidang arsitektur menjadi 

penting erat kaitanya dengan perencanaan ruang yang baik untuk dapat 

menciptakan perilaku penghuni yang sesuai dengan yang diharapkan 

sehingga bermuara pada penciptaan kualitas hidup yang baik pada 

penghuninya. Upaya yang biasanya dilakukan dalam apek ergonomic dalam 

arsitektur ialah mengenai standart-standart penerimaan yang berkaitan 

dengan aktivitas manusia dalam ruang. Salah satunya adalah upaya 

penyesuian tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, 

pengaturan suhu, pencahayaan,kelembaban bertujuan agar sesuai dengan 

kebutuhan tubuh manusia pada waktu berkerja. Oampak dari factor 
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ergonomic yang direncanakan dengan baik pada ruang arsitektur akan 

menghasilkan produktivitas kerja yang optimal. 

Tujuan dari penerapan ergonomi : 

• Produktivitas serta keselamatan kerja meningkat 

• Pekerja merasa nyaman dalam berkerja 

• Meningkatkan kesejahteraan social 

• Tingkat ketidak hadiran dapat berkurang 

• Bea penanganan resiko kecelakaan kerja berkurang 

• Menciptakan keseimbangan rasional dalam berkerja. 

Dalam pembahasan Kualitas ruang dalam arsitektur tidak semua aspek 

ergonomic digunakan dengan efektif, berikut berberapa bagian ergonomic 

yang dapat secara efektif digunakan dalam perpektif arsitektur : 

• Ergonomi fisik : ergonomi yang berkaitan dengan anatomi tubuh 

manusia, antropometri, biomekanika serta fisiologi yang berkaitan 

dengan kinerja aktivitas fisik manusia. 

• Ergonomi kognitif: berkaitan dengan aspek mental manusia, termasuk 

di dalamnya persepsi, ingatan, reaksi sebagai akibat dari interaksi 

manusia dengan pemakaian elemen system. 
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c 

• Ergonomi lingkungan berkaitan dengan temperature, pencahayaan, 

kebisingan,getaran. 

GbS.l0 Contoh aspek ergonomi 

Sumber: Dk-ching.dasar-dasar perancangan bangunan 

PENDEKATAN PERILAKU 

NILAI PSIKIS 

Istilah psyche dimengerti sebagai dasar kehidupan, pikiran yang termasuk 

di dalamnya yang sadar mupun yang tidak sadar, jiwa (chaplin 1972:388). Seperti 

pandangan dari tokoh Kh.Dewantara yang menyatakan bahwa "jiwa merupakan 

unsure kehidupan" dari setiap pola bentuk kehidupan selalu diawali dengan gejala

gejala yang ditimbulkanya, inilah bukti dari peran jiwa dalam kehidupan manusia. 

"Sedangkan untuk psikologi merupakan ilmu ten tang perilaku atau aktivitas-aktivitas 

individu. Da/am pengertian yang /uas ada perilaku yang nampak (overt behavior) 
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atau perilaku yang tidak nampak (inert behavior), demikian pula aktivitas-aktivitas 

tersebut disamping aktivitas motorik juga termasuk aktivitas emosional dan kognitif. U 

(bimo walgito, 2003). 

Dalam pendalaman disiplin ilmu psikologi pemahaman-pemahaman dasar 

mengenai psikologi diformulasikan ke dalam bermacam formula yang tentunya lebih 

diapahami oleh psikolog atau yang berkecimpung di dalamnya, namun dari sekian 

formulasi psikologi dapat memberikan pengertian bahwa perilaku (behavior) itu 

merupakan fungsi atau bergantung pada lingkungan (environment) dan organisme 

yang bersangkutan. Dari formulasi-formulasi tersebut memberikan gambaran bahwa 

perilaku itu ditentukan atau bergantung pada lingkungan atau stimulus dengan 

organisme yang bersangkutan. 

Jenis Perilaku : 

Perilaku a/ami (innate) adalah perilaku alami yang merupakan bawaan sejak 

organisme/ manusia dilahirkan. 8erupa insting-insting, respon reflek. 

Perilaku operan adalah perilaku yang didapat dan terbentuk dari proses belajar. 

Pembentukan Perilaku : 

Pad a umumnya sebagian besar insane manusia memiliki perilaku jenis operan yang 

dibentuk secara menerus dari proses belajar, maka dengan pemahaman seperti 

yang diungkapkan di atas dapat dicari mengenai bagaimana cara membentuk 

perilaku manusia tersebut agar sesuai dengan yang diharapkan. 

a. Cara kondisioning/ kebiasaan 
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Adalah dengan cara membiasakan sebuah perilaku yang dibangun terus 

menerus hingga menjadi "habits" dari manusia tersebut. Contohnya 

kebiasaan terhadap tutur sopan santun, seperti kebiasaan menggosok gigi 

sebelum tidur. 

b. Cara penanaman pengertian/ insight 

Adalah cara membentuk perilaku manusia dengan member wejangan/ 

nasihat! pengertian. Contohnya memberikan nasihat untuk tidak ngebut di 

jalan dan selalu menggunakan helm standart. Cara ini berdasarkan aspek 

kognitif yaitu proses belajar disertai adanya pengertian. 

c. Cara modeling/ contoh 

Adalah cara membentuk perilaku dengan memberikan contoh terhadap 

perilaku yang dituju. Contohnya untuk mengarahkan seorang anak agar dapat 

saling mengasihi sesame dapat dicontohkan dari lingkungan keluarga yaitu 

dimulai dari orang tua anak selaku tokoh utama yang akan memberi contoh 

dalam mengasihi sesama. 

Nilai Perilaku 

Dalam kehidupan manusia terdapat nilai yang merupakan unsure dari psyche, 

seringkali manusia bertindak berdasarkan insting, naluri untuk alasan yang tidak 

dapat mereka jelaskan secara pasti. Tindakan-tindakan mereka hampir didasarkan 

pada perasaan yang secara sadar maupun tidak sadar menjadi kekuatan yang 

mendasari perilakunya. "Nilai menjadi kerangka berpikir dimana manusia 

merencanakan kehidupan dan membangun kehidupanya"(deddy halim, 2005). Pada 

dasarnya nilai bersifat afektif (kasih), terkadang menjadi sangat absurd, mistis dan 
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tidak log is. Factor nilai perilaku ini juga mempengaruhi seluruh keputusan kita, 

mencakup cara kita mengambil keputusan, menyikapi sebuah persoalan, berpikir, 

bertindak, beraksi dan bereaksi. 

Dalam profesi arsitek harus memahami akan pemahaman tersebut, mengingat 

pekerjaan arsitek atau desainer adalah melayani klien yang datang dengan 

keinginan yang didasari pada nilai yang sifatnya abstrak, sehingga profesi arsitek/ 

desainer harus mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan klien. Dengan 

mamahami nilai-nilai suatu bangsa, institusi, Iingkungan, keluarga, sampai pada nilai 

individu yang menjadi klien kita akan sangat membantu untuk kita memutuskan 

sebuah desain yang tepat dan cocok untuk klien tersebut, karena jika salah dalam 

menerjemahkan informasi hal itu dapat menyebabkan petaka bagi Iingkungan yang 

kita desain. 

Implikasinya adalah, nilai-nilai manusia terlihat pada lingkungan fisiknya. Sebagai 

insane yang berkecimpung dalam dunia arsitektur harus mampu menggambarkan 

sebuah tempat tinggal bagi orang lain dan membuatnya betah untuk tinggal atau 

memakai tempat tersebut. 

Behavior Setting 

Behavior setting pad a layout ruang merupakan suatu tindakan terencana 

untuk mengkondisikan perilaku tertentu dari ruang yang diciptakan. Dengan 

memperhatikan tujuan perencanaan sebuah ruang setting behavior direncanakan 

lewat komposisi dari sebuah ruang tersebut, baik itu berupa tata perabot, flow area 

atau volume spatial ruang. 
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" 

Contohnya pad a setting layout sebuah toko/ market modern yang kini sedang begitu 

exis di lingkungan sekitar kita. Prinsip dasar yang digunakan secara terus menerus 

telah dikembangkan dari bentuk dasar perilaku berdiri yang terdapat pada pasar 

tradisional. Bahkan hal ini dapat terlihat pad a setting layouts yang begitu sederhana 

seperti pada counter hand phone. 

Gb.5.11Pasar modern 

Sumber: internet Sumber : internet 

Banyak hal yang telah dilakukan seperti survey yang telah dikembangkan oleh 

"Roger Barker" (Lawrence, 29) yang bertujuan untuk memahami hubungan 

antara interaksi internal dan eksternal dari setting perilaku yang ada. Dalam 

berberapa organisasi formal, non-formal, pabrik baik dalam skala besar maupun 

kecil hingga dalam skala rumah tinggal penting halnya untuk disadari bahwa di 

dalamnya terkandung system aktivitas manusia yang merupakan wujud dari perilku 

kehidupan manusia. 

Sedangkan lingkungan binaan terdiri dari hirarki hubungan setting perilaku yang 

bersama sama membentuk system aktivitas manusia, system aktivitas manusia itu 

sendiri mencerminkan tentang motivasi, sikap, perilaku, pengetahuan/ gambaran 

dari dunia dalam batasan mereka terhadap norma budaya sekitarnya (chapin dan 

brail 1969, porteus 1977). Berberapa hal yang menjadikan sebuah lingkungan 

binaan seperti plaza pada perkotaan yang berfungsi sebagai ruang terbuka public 
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menjadi nyaman sehingga di tempat tersebut tumbuh sebuah habit yang 

mencerminkan system aktivitas manusia adalah kemampuan dari ruangl tempat 

tersebut dalam menyediakan tempat duduknya, pencahayaan yang baik pada 

f!lalam hari, memungkinkan untuk menumbuhkan nilai "see and to be seen", 

didukung dengan tersedianya pedagang makanan. 

Sifat Ruang 

Berkaitan dengan setting behavioral pad a ruang tertentu terdapat 2 istilah sifat 

ruang dasar yang terdefinisi dari pergerakan modern/ modern movement, Edward 

T.Hall (1966) mengindentifikasi terdapat tiga type dasar yang menjadi bentuk dari 

tata ruang : 

• Fixed feature space: terkonfigurasi oleh element dinding yang lebih bersifat 

massif dan unmovable, seperti dinding yang solid, lantai, jendela/pintu, plafon. 

• Semifixed feature space : terkonfigurasi oleh elements yang lebih bersifat 

moveble, biasanya lebih banyak digunakan pad a perkantoran, rumah Jepang, 

karena sifatnya yang memungkinkan untuk dinding dapat digeser geser/ diatur untuk 

kegiatan yang berbeda di hari yang berbeda. 

• Informal space: merupakan sebuah ruang/ tempat yang sifatnya tidak tetap, 

lebih bersifat outdoor. 

Tata ruang Adaptable: adalah kemampuan ruang yang lebih dapat mengakomodir 

perilaku berdiri dari penghuni pad a waktu yang berbeda namun tanpa menyebabkan 

perbedaan secara fisik pada component ruangnya. Lebih bersifat multifungsi, 

tergolong kedalam semifixed feature space, contohnya pad a ruang gymnasium yang 

dapat diubah menjadi ruang dansa/ senam. Seperti yang terdapat pada catatan 
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' J 

Architect Modern Robert Venturi " Terdapat pembenaran untuk bangunan yang 

multifungsi. .. sebuah ruang bisa saja memiliki berberapa fungsi dalam waktu yang 

sama maupun dalam waktu yang berbeda" 

Tata ruang Flexible: adalah kemampuan ruang yang dapat dengan mudah diaturl 

diubah konfigurasi pembentuknya menjadi berbeda sesuai dengan kebutuhanya. 

Contohnya juga seperti pada arena olah raga yang diubah menjadi ruang 

convention. 

Kedua sifat ruang ini merupakan salah satu kunci yang menjadikan kualitas dari 

sebuah perwujudan rancangan bangunanl ruang dapat tetap bertahanl exis melebihi 

jamanya. 

Kontradiktif desain & Behavior setting 

Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai pemahaman akan setting perilaku 

dari sebuah ruang, hal ini nyata telah berlangsung sejak lama tentang vocabulary 

yang digunakan untuk menggambarkan prototype sebuah bangunan seperti : gereja, 

sekolahan, perkantoran. Secara umum ketika vocabulary tersebut disebutkan maka 

akan menimbulkan gambaran umum mengenai bentuk serta tata ruang dari 

bangunan tersebut, padahal kita belum tentu mengerti akan konsep dasar dari 

sebuah setting layout bangunan dibuat, hal ini jelas seperti yang dikatakan oleh 

catatan Constance Perin (1970) : kategori type bangunan dan type ruang hanya 

merupakan perwujudan karya untuk mengakomodir keanekaragaman dari perilaku 

man usia, tapi hal ini justru telah digunakan dan tercipta menggantikan pemahaman 

dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. 
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Secara sederhana dapat dipahami lewat pernyataan klise berikut : " layouts 

perkantoran seharusnya tersusun dari deret-deret meja dengan kursi kerja yang 

berada dalam satu area bersamaan" dari pernyataan tersebut cukup 

menggambarkan situasi perkantoran yang cukup sumpek dan membosankan untuk 

digunakan. 

Architecture Meanings 

Stimulus Object Representatio I Response P Behavioral respons 

DiagramS.01. 

Sumber: seminar arsitektur Relevansi kualitas ruang -psikis penghuninya 

Hershberger {1974} 
Studi Preseden 

GbS.12 Contoh VW Building fasade 

Sumber : internet 
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