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BAB VI PENDEKATAN DESAIN

Kompleks bangunan RPH merupakan sebuah bangunan dengan fungsi sebagai

pemberian jasa pemotongan yang mirip dengan bangunan industri. Sama seperti

bangunan industri lainnya, RPH juga mengeluarkan limbah yang tidak bisa begitu saja

di buang ke saluran lingkungan sehingga diperlukan pengolahan limbah untuk

mengurangi buangan limbah dan menjadikan profit. Selain itu karena rumah

pemotongan hewan merupakan sebuah kompleks bangunan yang memproduksi bahan

makanan maka kualitas hasil produksi perlu dijaga.

6.1 Perilaku penanganan ternak -LIvestock Handling-

Untuk mendapat daging yang baik penanganan ternak merupakan salah satu faktor

yang menentukan karkas/daging yang dihasilkan dalam keadaan baik. Sehingga desain

dengan dasar perilaku penanganan ternak ini dapat mendukung kegiatan penanganan

ternak berdasarkan Animal Welfare. Dengan menggunakan acuan yang disusun oleh

Prof. Tample Grandin yang mencakup 1/2 bagian dari proses pemotongan,

Loading-Unloading hingga jalur menuju proses penyembelihan. Berupa desain jalur

sirkulasi ketika meninggalkan transportasi yang dapat membantu memindahkan ternak

ke area kandang tanpa ada paksaan, bentuk jalur yang melingkar mengikuti kebiasaan

ternak dalam bergerak dengan pembatas yang solid untuk mengurangi pemandangan

keluar jalur yang dapat mengganggu pergerakan ternak dengan lantai yang digunakan

pada jalur penggiringan merupakan non-slip floor. Pencahayaan harus terus dijaga

ketika kegiatan penggiringan ternak karena ternak tidak akan berjalan menuju tempat

yang gelap dan petugas harus mengawasi kegiatan.
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Gambar 6.1 Desain Penggiringan Ternak

Sumber: http://www.grandin.com/design/cad/cad-1.html

6.2 Arsitektur Modern Rustik

Arsitektur Modern

Dalam arsitektur, modern merupakan sebuah langgam yang muncul pada awal

abad ke-20 yang berdasarkan pada teknologi bangunan; penggunaan kaca, baja, beton

bertulang. Karakteristik dari Arsitektur Modern adalah:

a. Sederhana,

b. Tidak ada ornamen,

c. Elemen Garis,

d. Less Is More,

e. Truth to materials merupakan salah satu konsep yang dimilik arsitektur

modern dimana kualitas material tidak dihilangkan dan menggunakan

material ditempat yang pantas.

Rumah pemotongan hewan cenderung memiliki eksterior dan interior simple

karena fungsi yang dimiliki. Standar Nasional Indonesia memberi persyaratan bahwa
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interior pada ruang pemotongan hewan harus bersih, tidak ada pelingkup dengan

bentuk geometri apapun ada di dalam ruangan agar tidak mengendapkan debu dan

mudah untuk membersihkan. Kebanyakan rumah pemotongan hewan di Indonesia

tidak memiliki eksterior yang memiliki kesan menakjubkan karena bangunan rumah

pemotongan hewan sendiri memiliki sebagian besar ruang yang privat. Sehingga

pemilihan langgam arsitektur modern dirasa sangat tepat untuk diterapkan pada

bangunan rumah pemotongan hewan.

Modern, Modernity memiliki beberapa arti yaitu berkaitan dengan masa kini

berlawanan dengan masa lalu, meninggalkan tren lama dan menjadi tren baru, memiliki

fitur spesifik yang membedakan dari periode sebelumnya. Modernity juga dapat

diartikan sebagai sesuatu yang memberikan kualitas kusus pada saat ini,

membedakannya dengan masa lalu dan memberikan petunjuk untuk masa depan

(Heynen, 1999).

Desain Rustik

Dalam Arsitektur Rustik merupakan model arsitektur alami yang banyak digunakan

di Amerika Serikat pada abad ke-19 sebagai bangunan pemerintahan atau rumah

pribadi. Karakteristik arsitektur rustik yang dapat ditemui di Amerika biasanya:

konstruksi kayu atau batu, atap dengan tritisan, denah yang berbentuk persegi, material

alam, balkon, dan lain-lain. Rustic Style lebih menunjukkan desain arsitektural dari pada

gaya arsitektur (Harris, 2005).

Rustik memiliki arti natural dan dapat juga diartikan dejngan kata kasar, material

dibiarkan apa adanya atau wajah aslinya. Sehingga fokus arsitektur rustik adalah kesan

alami yang di dapatkan dari material seperti kayu, batu, logam, dan sebagainya13.

Selain itu juga dapat melalui nuansa warna alamiah seperti abu-abu, terakota, hitam,

coklat kayu, kuning kusam, atau warna bata.

13 Probo Hindarto dalam ‘Mengenal Gaya Rustic, Desain Arsitektur D'engan Kesan Alami’ economy.
Okezone.com 24 maret 2016 (25 Juni 2018)
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Rustik memiliki beberapa pengertian lain dalam kamus:

a. Rural, countryside

b. Tidak memiliki kemewahan seperti perkotaan

c. Dibangun dengan model yang sederhana

d. Kecantikan alami, kasar, sederhana.

Rustik berasal dari bahasa latin rusticus yang berarti pedesaan, ketika di aplikasikan

dalam arsitektur menyiratkan kecocokannya dengan alam sekitarnya (Mires, 2016).

Alasan pemilihan tema desain Modern Rustik adalah berasal dari fungsi utama

bangunan yang merupakan bangunan pelayanan jasa pemotongan hewan dengan

fungsi tambahan produksi daging sehingga bangunan tidak seutuhnya dapat

digolongkan kedalam bangunan industry (pabrik). Pada ketentuan pemilihan lokasi

rumah pemotongan hewan dapat memilih tapak di area agribisnis, jauh dari wilayah

industry kimia dan logam juga permukiman penduduk yang menjadikan tapak yang

dipilih berada di tengah ruang hijau, dimana gambaran lokasi tapak mengarah ke area

yang jauh dari pusat kota dan lebih dekat dengan alam sekitar. Inti dari desain rustic

yang diambil adalah konsep pedesaan yang diambil dari kata rusticus memiliki

keterkaitan dengan lingkungan sekitar. Jika dilihat dari karakteristik desain rustik,

material yang sering kali digunakan adalah material kayu untuk mendapatkan tekstur

kayu yang memberikan kesan alami. Namun material dari desain rustic yang saat ini

banyak digunakan tidak hanya kayu namun dapat juga digunakan batu bata, batu, besi,

baja, beton, dan material lainnya. Untuk mempertahankan karakteristik rustik saat ini

juga sudah banyak varian yang dilakukan sehingga konsep rustik tidak hanya terpaku

pada material kayu dan pengaplikasianya disesuaikan dengan tempat yang tepat.

Mengingat karakteristik yang ada pada arsitektur modern dan desain rustic memiliki

kesamaan akan karakter kesederhanaan, maka pemilihan desain Modern rustic dirasa

dapat diaplikasikan pada bangunan rumah pemotongan hewan.
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6.3 Green Building

Dengan meningkatnya panas bumi yang disebabkan emisi karbon dari kegiatan

sehari-hari yang dilakukan manusia dalam berbagai bidang, Konsep green building

bukan lagi menjadi konsep yang khusus namun harus ada di setiap bangunan karena

bangunan merupakan salah satu penyumbang emisi zat karbon. Untuk membuktikan

dan menyatakan bahwa sebuah bangunan menggunakan konsep green building perlu

dilakukan pengecekan unsur-unsur penentu seperti efisiensi energi, air, dan material

bangunan sehingga pemenuhan kebutuhan 3 aspek tersebut menjadi suatu hal yang

harus dilakukan.
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