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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

6.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain 

Penerapan pendekatan desain pada projek Pusat Pelatihan tim SAR di 

Kabupaten Kudus adalah dengan pendekatan tema desain arsitektur 

responsif. Pendekatan ini berdasarkan efektivitas simulasi ruang dan 

bentuk sesuai dengan fungsi bangunan dengan pendekatan mengenai 

respon bangunan terhadap keruangan yang efektif. Aspek pendekatan 

melalui :  

1. Permeability 

Efektivitas dalam kemudahan sikulasi merupakan hal utama dalam 

Pusat Pelatihan tim SAR, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No. 06/PRT/M/2007 menjadi Pedoman Umum Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan, sirkulasi pada bangunan terdiri dari :  

 Jaringan jalan dan pergerakan 

 Sirkulasi kendaraan umum 

 Sirkulasi kendaraan informal setempat dan sepeda,  

 Sirkulasi pejalan kaki (termasuk disabilitas dan lanjut usia) sistem 

dan sarana transit 

 Sistem parkir 

 Perencanaan jalur pelayanan lingkungan  

 Sistem jaringan penghubung. 
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2. Variety : Fungsi ruang terdiri dari fasilitas utama indoor, fasilitas 

penunjang indoor dan outdoor, fasilitas pengelola, serta fasilitas 

service. Masing-masing fasilitas dipisahkan berdasarkan zonasi ruang 

pada Pusat Pelatihan tim SAR.  

No. Jenis Sirkulasi Uraian 

1. Pass by spaces 
(melewati ruang)  

•  Penerapan pada ruang simulasi  

• Konfigurasi jalan fleksibeI.  

•Ruang-ruang perantara dapat dipergunakan seperti 
selasar dan koridor  

 •Menghubungkan jalan dengan ruang-ruangnya. 

 

 

 

 

2.  Pass through spaces 
(melalui ruang) 

• Jalan dapat menembus sebuah ruang menurut 
sumbunya, miring, atau sepanjang sisinya.  

• Penerapan pada ruang pengelola  

 

 

 

 

 

 

 

3.  Terminate in a space 
(berakhir dalam 
ruang)  

• Lokasi ruang menentukan jalan.  

• Hubungan jalan-ruang ini digunakan untuk 
pendekatan dan jalan masuk ruang-ruang penting 
yang fungsional dan simboIis. 

 

 

 

 

 
sumber : DK. Ching, 1979     

Gambar  80. Pola Sirkulasi Pass by Spaces 

Sumber : DK.Ching, 1979 

 
 

 

Tabel  55. Sirkulasi antar Ruang 

 

Gambar  82. Pola Sirkulasi Terminate in Spaces 

Sumber : DK.Ching, 1979 

 
 

Gambar  81. Pola Sirkulasi Pass through Spaces 

Sumber : DK.Ching, 1979 
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4. Legibility : Penerapan vocal point dan warna dominan oranye  pada 

main entrance yang memberikan cirri khas bangunan Pusat Pelatihan 

tim SAR  

5. Robustness : Ruang temporal pada Pusat Pelatihan tim SAR 

adalah ruang pelatihan simulasi pada oudoor space  

6. Richness : Kualitas ruang pada masing-masing ruang simulai 

bencana yang akan memberikan kekayaan pada bangunan  

7. Visual Appropriate :Mampu mengidentifikasi fungsi bangunan 

dengan melihat fisiknya sebagai Pusat Pleatihan tim SAR   

Dalam kategorinya, Arsitektur Responsif merupakan penggabungan 

dari arsitektur perilaku, programming, dan teknologi tebaru. Arsitektur 

responsif adalah fungsi kecerdasan (Negraponte, 1975). Penerapan 

tema desain arstiektur responsif secara visual pada bangunan akan 

diterapkan melalui pendekatan arsitektur metafora. Ada tiga kategori 

dari metafora Menurut Anthony C. Antoniades : 

 Intangible Metaphors (metafora yang tidak diraba) yang termasuk 

dalam kategori ini misalnya suatu konsep, sebuah ide, kondisi 

manusia atau kualitas-kualitas khusus (individual, naturalistis, 

komunitas, tradisi dan budaya) . 

 Tangible Metaphors (metafora yang dapat diraba) Dapat dirasakan 

dari suatu karakter visual atau material. 

 Combined Metaphors (penggabungan antara keduanya) Secara 

konsep dan visual saling mengisi sebagai unsur-unsur awal dan 
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visualisasi sebagai pernyataan untuk mendapatkan kebaikan kualitas 

dan dasar. 

8. Personalization : Pembagian zonasi ruang sesuai dengan kegiatan 

yang mempengaruhi persyaratan ruang di dalamnya  

6.1.2. Studi Preseden (Museum Tsunami Aceh)  

 

No. Prinsip 
Arsitektur 
Responsif  

Uraian 

1. Permeability  Sirkulasi yang mengarahkan pengunjung untuk merasakan 
suasana bencana tsunami melalui pengalaman ruang renunga, 
memorial hill, dan ruang The Light of God. Lorong gelap yang 
membawa pengunjung menuju cahaya alami melambangkan 
sebuah harapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Variety  Keberagaman fungsi antara lain fungsi edukasi, fungsi 
multimedia, fungsi ruang yang memberikan suasana terhadap 
korban bencana tsunami Aceh, fungsi ruang keselamatan  

 

3. Legibility  Bntuk massa bangunan seperti anjungan kapal dengan bentuk 
dasar oval sehingga tidak memberikan kesan kaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Robustness Fungsi ruang multimedia selain memberikan wawasan juga 
memberika gambaran perasaan korban bencana tsunami yang 
ditampilkan melalui penulisan nama di dinding 

 

 

Tabel  56. Analisa Museum Tsunami Aceh  

 

Gambar  84. Gubahan Massa   

Sumber : Sric Nugroho, 2017 

 
 

Gambar  83. Sirkulasi Ruang Dalam 

Sumber : Sric Nugroho, 2017 
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5. Richness  Penggambaran suasana terjadinya bencana alam tsunami 
yang mempengaruhi sensorik pengunjung di dalam ruang 
melalui perpaduan suara gemericik air maupun pencahayaan 
pada ruang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Visual 
Appropriate  

Fasad pada bangunan museum dengan kaca yang dilapisi 
secondary skin yang menimbulkan kesan bangunan kokoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Personalization  Pengunjung dapat merasakan pengalaman yang berbeda pada 
masing-masing ruang dengan aspek sirkulasi dan 
pencahayaan pada ruang dalam  

Gambar  85. Ruang Multimedia    

Sumber : Sric Nugroho, 2017 

 
 

 

Gambar  86. Ruang Renungan     

Sumber : Sric Nugroho, 2017 

 
 

 

Gambar  87. Fasad Bangunan     

Sumber : Sric Nugroho, 2017 

 
 

 

sumber : Analisa Penulis, 2018  


