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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan taraf
hidup masyarakat. Institusi pendidikan yang beragam di kota Bandung dan
sekitarnya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi Negeri
dan Swasta menunjukan bahwa kondisi dan kesadaran masyarakat akan
pendidikan dapat dikatakan baik. Seiring masuknya Revolusi Industri 4.0
dan Society 5.0 mengubah pola pikir generasi milenial menjadi lebih bebas
dan kreatif, sehingga banyak dari mereka yang mengasahnya melalui
kegiatan seni dan desain.
Jika dilihat dari data SBMPTN 2020, khususnya Perguruan Tinggi
di Kota Bandung, program studi Seni Rupa dan Desain di ITB memiliki daya
tampung berjumlah 88 orang dengan peminat sebanyak 1151 orang.
Sedangkan program studi Seni Rupa dan Desain di UPI memiliki daya
tapung sebanyak 50 orang dan jumlah peminat 163 orang. Maka, dapat
disimpulkan bahwa minat siswa lulusan SMA terhadap program studi
tersebut cukup banyak namun daya tampung yang relatif sedikit. Oleh karena
itu, diperlukan sarana pendidikan berupa Sekolah Tinggi Seni Rupa dan
Desain selain untuk memenuhi kuantitas peminat program studi Seni Rupa
dan Desain, juga dapat menunjang minat terhadap seni dan desain agar lebih
fokus, terarah, dan terasah.

1.1.1 Latar Belakang Proyek
Perencanaan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain dirancang
untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga
dibutuhkan konsep desain yang memberikan kenyamanan
kepada mahasiswa dalam proses pencapaiannya. Selain itu,

3
isu pemanasan global juga perlu diperhatikan dalam
merancang Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain dengan
memaksimalkan penggunaan sumber daya secara bertanggung
jawab, sehingga dapat menghemat penggunaan energi pada
bangunan.
Tema yang digunakan untuk perancangan Sekolah Tinggi
Seni Rupa dan desain ini yaitu Arsitektur Industrial dimana
pengertiannya adalah “sebuah gaya desain dan pemanfaatan
konstruksi bangunan yang utamanya melayani dan mewadahi
segala proses kebutuhan industri.
Industrial Style mengacu pada tren estetika dalam desain
yang menekankan penggunaan raw material. Arsitektur
Industrial adalah sebuah istilah yang mengacu pada hal estetika
yang muncul dari hasil desain produk buatan mesin (industry) ,
diperkenalkan oleh revolusi industrial pada abad 18. Tujuan dari
desain industrial adalah untuk memastikan kepuasan yang baik
dari permintaan mode, gaya, fungsi, material dan biaya.
1.1.2 Latar Belakang Lokasi
Kota Baru Parahyangan merupakan sebuah kota mandiri di
Bandung seluas lebih dari 1.250 Ha dimana keunggulan
pendidikan mendapat tempat tersendiri sebagai investasi terbaik
untuk kemajuan & kesejahteraan masa depan. Pilar pendidikan
tersebut diimplementasikan dalam bentuk formal, berupa
tersedianya fasilitas pendidikan mulai dari playgroup hingga
universitas, maupun bentuk non formal seperti Sundial Puspa
Iptek, Bale Seni Barli, dan taman tematik yang tersebar di setiap
tatar. Kota Baru Parahyangan memiliki pintu gerbang utama
berkonsep Astronomi dalam bentuk konstelasi tata surya. Maka
dari itu banyak potensi yang terlihat dari kawasan ini untuk
projek yang akan direncanakan.
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1.2

Judul Proyek
Judul yang diambil pada proyek ini adalah Penerapan Konsep
Arsitektur Industrial pada Bangunan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain
di Kota Baru Parahyangan
1.2.1.Pengertian Judul
1.2.1.1 Penerapan

Proses,

cara,

perbuatan

menerapkan;

pemasangan;

pemanfaatan; perihal mempraktikkan.
1.2.1.2 Konsep Arsitektur Industrial

“Arsitektur

Industrial

merupakan

pemanfaatan konstruksi bangunan

gaya

desain

dan

yang fungsi utamanya

melayani dan mewadahi segala proses kebutuhan industri. Gaya
industrial mengacu pada trend estetika dalam desain, dengan
penekanan pada penggunaan material mentah atau material
dasar seperti semen, bata, besi, dan baja sebagai material utama
bangunan.” (Jevremovic, 2012:83)
1.2.1.3 Sekolah Tinggi
Pengertian sekolah
menyelenggarakan

tinggi adalah
pendidikan

ilmiah

perguruan tinggi yang
dan/atau

pendidikan

profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.
1.2.1.4 Seni Rupa
Seni Rupa merupakan ilmu yang mempelajari tentang keindahan,
yaitu secara teori dan prakteknya. Beberapa hal yang akan dipelajari
pada program studi Seni Rupa misalnya melukis, mematung,
menggrafis, membuat keramik sampai penerapan ilmu-ilmu seni,
seperti sejarah dan perkembangan Seni Rupa saat ini.
1.2.1.5 Desain
Pengertian

desain

adalah

kegiatan

kreatif

untuk

merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya
fungsional

dan tidak ada sebelumnya dalam rangka

menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih
dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya
1.2.1.6 Kota Baru Parahyangan.

Kota Baru Parahyangan merupakan sebuah kota mandiri di
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Bandung seluas lebih dari 1.250 Ha dimana keunggulan
pendidikan mendapat tempat tersendiri sebagai investasi
terbaik untuk kemajuan & kesejahteraan masa depan. Pilar
pendidikan tersebut diimplementasikan dalam bentuk formal,
berupa tersedianya fasilitas pendidikan mulai dari playgroup
hingga universitas, maupun bentuk non formal seperti Sundial
Puspa Iptek, Bale Seni Barli, dan taman tematik yang tersebar
di setiap tatar. Kota Baru Parahyangan memiliki pintu gerbang
utama berkonsep Astronomi dalam bentuk konstelasi tata surya
1.2.2 Latar Belakang Pemilihan Judul
Bangunan Sekolah Tinggi (Perguruan Tinggi) atau Kampus
merupakan bangunan dengan aktifitas yang bersifat masif
(menampung banyak orang) dan memiliki waktu penggunaan
yang sangat intens. Penerapan konsep Arsitektur Industrial pada
bangunan sekolah tinggi menawarkan solusi untuk menerapkan
prinsip fungsional, efisien, serta low maintenance. Adapun
masalah yang akan diangkat diantaranya; Intensitas ragam
kegiatan, kebutuhan ruang kreatifitas dan perawatan bangunan.
Tabel 1.1 Diagram Prinsip Konsep Industrial

Sumber : Analisis Pridbadi

Dari diagram diatas, masalah yang akan diangkat dalam
merancang Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain yaitu :
Keragaman aktifitas yang terbentuk dalam gedung sekolah
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tinggi seni rupa dan desain menuntut bangunan untuk
menyediakan fasilitas ruang yang cukup dengan kapasitas yang
disesuaikan. Pembahasan prinsip fungsional dalam konsep
industrial yaitu merancang ruangan-ruangan dengan fungsi yang
esensial sehingga fungsi lahan dapat dimaksimalkan.
Permasalahan kedua yang diangkat yaitu menciptakan creative
space , sebuah ruang yang didesain dengan baik dan dijaga agar
cukup

fleksibel

menyesuaikan

dengan

kebutuhan

dapat

memberikan jenis stimulasi yang diinginkan penggunanya, dapat
meningkatkan motivasi dan komunikasi, mendorong permainan
dan kolaborasi.
Permasalahan ketiga yaitu pemeliharan / perawatan. Bangunan
sekolah tinggi akan menampung pengguna dalam jumlah banyak
dengan waktu kegiatan yang padat, sehingga rancangan harus bisa
meminimalisir kebutuhan akan maintenance.
1.3

Tema Perancangan
Tema yang digunakan untuk perancangan Sekolah Tinggi Seni
Rupa dan desain ini yaitu Arsitektur Industrial dimana pengertiannya
adalah “sebuah gaya desain dan pemanfaatan konstruksi bangunan yang
utamanya melayani dan mewadahi segala proses kebutuhan industri.
Industrial Style mengacu pada tren estetika dalam desain yang menekankan
penggunaan raw material. Arsitektur Industrial adalah sebuah istilah yang
mengacu pada hal estetika yang muncul dari hasil desain produk buatan
mesin (industry) , di perkenalkan oleh revolusi industrial pada abad 18.
Tujuan dari desain industrial adalah untuk memastikan kepuasan yang baik
dari permintaan mode, gaya, fungsi, material dan biaya”. (Josephine.
2015).
Konsep dasar industial design adalah gaya yang cenderung
maskulin, dan dapat terlihat dari maerial yang sengaja diekspos untuk
menunjukan karakter asli dari material, tanpa bahan pelapis akhir (raw
material). Tampilan sekilas terlihat rough atau kasar dengan warna-warna
monokrom seperti hitam, abu-abu, dan putih. Dalam perkembangannya,

7
desain dipadukan dengan modern style.
Sejarah berkembangnya bangunan industri sudah ada sejak tahun
1700-an. Munculnya Arsitektur Industrial awalnya pada tahun 1870an di
kota Glasgow, Skotlandia, disebabkan oleh meningkatnya aktivitas
perdagangan dan industri, serta membutuhkan area ruang tambahan untuk
merespon kegiatan tersebut. Pada tahun 1950 gaya arsitektur industrial
hanya merambah desain interior dan arsitektur, sementara arsitekur eropa
di era modern, di negara-negara Eropa di awal tahun 2000-an lebih dulu
mengembangkan desain ini, dengan memanfaatkan bangunan-bangunan
seperti bekas pabrik dan gudang. Bangunan yang kosong dan tidak terpakai,
dibangun dan ditata ulang, dan mulai dialihfungsikan menjadi kantor,
studio kreatif, sampai rumah tinggal.
Di negara Indonesia, gaya tersebut mulai marak pada tahun 2012.
Meski bukan memanfaatkan seutuhnya bangunan bekas, namun prinsip prinsip desain yang ditampilkan diterapkan pada bangunan eksterior
maupun interior.
1.4

Identifikasi Masalah
1.4.1 Aspek Persoalan Perancangan
1. Menyikapi regulasi yang ada.
2. Menciptakan keamanan dan kenyaman bagi pengguna baik di
dalam maupun di luar bangunan.
3. Menetapkan program ruang yang sesuai dengan fungsinya
sehingga menjadi fungsional dan efisien.
4. Menciptakan alur sirkulasi yang baik di dalam bangunan
maupun diluar bangunan
5. Merancang bangunan yang ramah terhadap lingkungan
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1.4.2 Aspek Bangunan
1. Mempertimbangkan pemilihan sistem structure yang baik
untuk bangunan pendidikan.
2. Merancang sistem struktur bangunan yang efisien sehingga
tidak menghambat pergerakan pengguna (ergonomis).
3. Mempertimbangkan pemilihan material structure bangunan
pendidikan
4. Memperthatikan estetika bangunan dan logika structure.
5. Menciptakan visualisasi yang baik pada bangunan pendidikan.

1.4.3 Aspek Tapak dan Lingkungan

1. Memperthatikan sirkulasi dari luar tapak ke dalam tapak.
2. Mendesain landscape yang baik untuk menambah nilai
estetika pada bangunan pendidikan
3. Merancang

bangunan

pendidikan

yang

mendukung

perekonmian lingkungan sekitar
4. Menghindari

perusakan

lahan

akibat

dari

proses

pembangunan

1.5

Tujuan Proyek
1. Meningkatkan kualitas sarana pendidikan khususnya bidang Kreasi Seni
dan Desain di Kota Baru Parahyangan.
2. Membangun sarana pendidikan di bidang Kreasi Seni dan Desain yang
dapat menjadi ruang kreatif.
3. Merancang bangunan Sekolah Tinggi yang easy maintenance.
4. Merancang bangunan pendidikan yang sustainable terhadap lingkungan.
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1.6

Metoda Perancangan
Metode perancangan yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah
metode five-steps-design-process. Adapun tahap – tahap nya adalah sebagai
berikut :
1. Tahap persiapan, tahap ini meliputi pengenalan masalah yang akan
dipecahkan, disebut juga identifikasi masalah yang mencakup tujuan,
lingkup proyek, dan penentuan isu permasalahan.
2. Tahap perencanaan (Programming), yaitu tahap pengumpulan
(collecting) dan analisis informasi, fakta, dan tentang proyek bangunan
apartemen ini.
3. Pengajuan usul, yaitu pengajuan proposal cara pemecahan masalah
secara sederhana dari hasil analisis ke dalam suatu
konsep rancangan dengan pendekatan Arsitektur Industrial
4. Evaluasi, yaitu tahapan diskusi dari hasil pengajuan konsep rancangan
dan pengajuan alternatif – altenatif desain
5. Tindakan, merupakan tahap pengembangan konsep rancangan yang
dituangkan ke dalam gambar rancangan dan gambar konstruksi.
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1.7

Skema Pemikiran
Tabel 1.2 Skema Pemikiran

Sumber : Analisis Pridbadi
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1.8

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Perancangan Tugas Akhir Arsitektur ini
dibagi menjadi beberapa bab. Masing-masing bab membahas bagian tertentu
dari keseluruhan isi laporan ini berdasarkan jenis materi pembahasannya.
Adapun pembagiannya sebagai berikut :
•

Bab 1 : PENDAHULUAN
Bab ini menceritakan mengenai latar belakang proyek, judul proyek,
tema perancangan, identifikasi masalah, tujuan proyek, metode
perancangan, skema pemikiran, dan sistematika penulisan.

•

Bab 2 : TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING
Bab ini menguraikan tentang tinjauan teori mengenai perancangan
bangunan Bangunan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain di Kota Baru
Parahyangan

•

Bab 3 : PROGRAM DAN ANALISIS TAPAK
Bab ini menguraikan hasil dari studi-studi komparatif terhadap proyek
dan tema yang dipilih. Penjelasan mengenai tinjauan kawasan
perencanaan proyek meliputi deskripsi proyek, tinjauan lokasi, dan
kondisi lingkungan (data tapak, karakteristik tapak, potensi tapak,
karakteristik bangunan) dan analisis tapak (eksisting tapak, batasan
tapak, orientasi matahari, arah angin, sistem drainase, view ke dalam dan
keluar tapak, vegetasi disekitar tapak, sirkulasi kendaraan, dan sirkulasi
pejalan kaki), serta menguraikan kebutuhan – kebutuhan ruang yang
dibutuhkan untuk membangunan proyek bangunan sekolah tinggi
berdasarkan hasil analisis alur aktivitas penggunanya.

•

Bab 4 :KONSEP PERANCANGAN
Bab ini menguraikan penjelasan mengenai konsep awal dan elaborasi
tema yang akan digunakan pada perancangan Bangunan Sekolah Tinggi
Seni Rupa dan Desain di Kota Baru Parahyangan

•

Bab 5 : HASIL RANCANGAN DAN METODA MEMBANGUN
Bab ini menguraikan penjelasan mengenai hasil rancangan proyek
Bangunan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain, perkiraan biaya, serta
manajemen konstruksi bangunan yang akan dirancang.

