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BAB 2  

TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING 

 

2.1 Tinjauan Teori 

 Definisi Sekolah Tinggi 

Menurut UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat (1) 

disebutkan bahwa : “ Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah 

Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, 

profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia” . Sekolah Tinggi dalam definisi yang 

lebih spesifik adalah hanya terdapat satu bidang ilmu pengetahuan saja, seperti 

Sekolah Tinggi Arsitektur dan Desain ( hanya berfokus pada pendidikan dalam 

bidang ilmu seni bangunan dan visual )  

 Kriteria Standar Proyek 

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, 

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, 

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, kriteria perencanaan khusus/ kriteria 

persyaratan untuk pemenuhan tujuan pengaturan bangunan pendidikan tinggi dalah 

sebagai berikut:  

a) Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut PTS adalah 

pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan 

akademi komunitas oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang 

berprinsip nirlaba. 

b) Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah 

perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 
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c) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 

d) Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:  

a. Meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan 

tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan  

b. Meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian 

kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. 

e) PTN atau PTS dapat berbentuk : 

a. Universitas; 

b. Institut; 

c. Sekolah Tinggi; 

d. Politeknik; 

e. Akademi; atau 

f. Akademi Komunitas. 

f) Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat 

menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) 

rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:  

a. Program sarjana; 

b. Program magister; 

c. Program doktor; 

d. Program diploma tiga; 

e. Program diploma empat atau sarjana terapan; 

f. Program magister terapan; 
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g. Program doktor terapan; dan/atau  

h. Program profesi; 

yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program sarjana. 

g) Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) 

hamparan memiliki luas paling sedikit ( Menteri dapat menentukan 

berdasarkan luas bangunan ): 

a. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas; 

b. 8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut; 

c. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, atau 

akademi,  

dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas 

nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat 

Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai; 

h) Telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas: 

a. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa; 

b. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang; 

c. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi 

per orang; 

d. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi 

termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan 

pertambahan jumlah mahasiswa; 

e. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau 

penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; 

f. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai 

dengan bidang keilmuan pada Program Studi, kecuali ditentukan lain 

oleh peraturan perundang-undangan. 
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 Definisi Judul 

Judul pada perancangan Tugas Akhir ini adalah RANCANGAN SEKOLAH TINGGI 

ARSITEKTUR DAN DESAIN, KOTA BARU PARAHYANGAN DENGAN 

PENDEKATAN ARSITEKTUR KONTEMPORER. Arti keseluruhan dan pengertian 

dari kata per kata adalah sebagai berikut: 

a) Rancangan adalah suatu kegiatan yang sudah dipikirkan secara baik dan 

matang untuk melakukan kegiatan tersebut. 

b) Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

ilmiah dan/atau pendidikan profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu. 

(sumber: https://kbbi.kata.web.id/sekolah-tinggi/ diakses Sabtu,  30 Januari 

2021 Pukul 14:38 WIB) 

c) Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang serta membuat kontruksi 

bangunan, jembatan dan sebagainya, metode dan gaya rancangan suatu 

kontruksi bangunan. 

(sumber: https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/arsitektur/ diakses Sabtu, 30 

Januari 2021 Pukul 14:39 WIB) 

d) Desain adalah suatu ekspresi murni yang diinterpretasikan secara estetis, 

pemaknaan secara fungsi, dan latar indsutri secara massa melalui pola pikir 

yang dibentuk. 

(sumber : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Desain#:~:text=Desain%20biasa%20diterjem

ahkan%20sebagai%20seni,membuat%20dan%20menciptakan%20objek%2

0baru%22 diakses Sabtu, 30 Januari 2021 Pukul 15.05 WIB ) 

e) Dengan adalah suatu penghubung antar kata. 

f) Pendekatan adalah suatu metode untuk mencapai hasil dari pengertian 

tentang masalah penelitian 

g) Arsitektur kontemporer adalah suatu gaya arsitektur dengan penggabungan 

dari beberapa aliran arsitektur, melainkan aliran arsitektur pada masanya 

yang mencirikan kebebasan bereskpresi, dan keinginan untuk menampilkan 

sesuatu desain yang berbeda. 
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 Definisi Tema 

Tema : Arsitektur Kontemporer 

Kontemporer berarti sejaman; seumur (Gunadi, A. :25), yang artinya karya 

arsitektur yang mencerminkan desain era masa kini, seperti kesederhanaan dan 

memiliki kesan kuat pada bangunan, permainan bentuk dan warna pun menjadi 

modal untuk menciptakan bangunan yang menarik. Arsitektur kontemporer 

bertujuan melepaskan diri dari proses dan cara berpikir yang telah menjadi standar.  

Pergerakan arsitektur seperti Barok, Futurisme, atau Modernisme, bukanlah 

sesuatu yang bisa dikaitkan dengan arsitektur kontemporer, pergerakan tersebut 

selalu dikaitkan dengan periode sejarah yang tepat. Arsitektur Kontemporer tidak 

memiliki batasan-batasan tertentu karena ia bukanlah sebuah gerakan arsitektur, ini 

menandakan bahwa arsitektur kontemporer bisa menampilkan gabungan dari 

berbagai aliran arsitektur, asalkan aspek yang diambil dari konsep aliran arsitektur 

tertentu bisa di tonjolkan dari apa yang biasanya di lakukan.  

Penggunaan garis melengkung dalam arsitektur kontemporer seringkali 

dilihat dalam beberapa desain yang mencerminkan arsitektur kontemporer, 

sementara garis dominan dalam arsitektur adalah garis lurus, ini menandakan 

bahwa penggunaan konsep dari arsitektur pada umum nya lebih ditonjolkan.  

Material umum seperti logam, kaca, batu bata, kayu lebih sering digunakan 

dalam aliran arsitektur tertentu, sama halnya dengan arsitektur kontemporer, hanya 

saja material yang digunakan lebih terkini dan beberapa material bahkan memiliki 

teknologi canggih seperti era saat ini.  

 Karakteristik Desain Arsitektur Kontemporer 

Karakteristik Arsitektur Kontemporer (Charles Jencks, 1997), yaitu : 

1. Ideologi adalah suatu konsep yang memberikan arah, tujuan dan 

maksud agar pemahaman arsitektur kontemporer bisa lebih terencana 

dan sistematis.  

a. Semiotic-form 

Bentuk yang ada menginterpretasikan makna, tujuan, dan maksud 

tertentu, sehingga penampilan dan gaya bangunan mudah dimengerti 



14 
 

 

2. Style (ragam) adalah gaya – gaya dalam arsitektur kontemporer 

memberikan pengertian mengenai pemahaman bentuk, cara, rupa dan 

sebagainya yang khusus mengenai arsitektur kontemporer. 

a. Pro-metaphor 

Hasil pengisian bentuk tertentu dan diterapkan pada desain bangunan 

sehingga dapat dimengerti arti dan fungsi bangunan 

b. Conventional and Abstract Form 

Penampilan bangunan yang menampilkan bentuk yang konvensional 

dan populer, sehingga mudah dimengerti maksud dan tujuannya. 

3. Ide Desain merupakan gagasan awal dalam perancangan suatu karya, 

merupakan suatu gagasan perancangan yang mendasari atau menjadi 

titik awal karakteristik Arsitektur Kontemporer.  

a. All Phetorical Means 

Penampilan bangunan yang memiliki bentuk yang memiliki makna 

b. Trends to Asymetrical Symetry 

Bentuk yang terkesan asimetri yang seimbang diterapkan dalam desain 
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2.2 Studi Banding 

 Institute for Contemporary Art, USA 

Bangunan ICA ini terletak pada persimpangan jalan di Jalan Richmond’s 

Broad Street, dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tampak Atas Bangunan ICA, USA 

(https://www.archdaily.com/893277/institute-for-contemporary-art-at-vcu-steven-holl-

architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all, diakses Rabu, 21 Oktober 2020 

pukul 16.36 WIB) 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.2 Eksterior Bangunan ICA, USA 

(https://www.archdaily.com/893277/institute-for-contemporary-art-at-vcu-steven-holl-

architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all, diakses Rabu, 21 Oktober 2020 

pukul 16.36 WIB) 

 

Pada Gambar 2.2 bisa dilihat terdapat 2 buah rangkaian volume yang 

terkesan asimetri tetapi seimbang, serta jika dilihat dari keseluruhan 

bangunan ini menjadi kontras dengan lingkungan sekitarnya, dan menjadi 
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bangunan yang ikonik di lingkungannya, sehingga pendekatan arsitektur 

kontemporer pada bangunan ini sangat terasa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Gambar 2.3 Eskterior Bangunan ICA, USA 

(https://www.archdaily.com/893277/institute-for-contemporary-art-at-vcu-steven-holl-

architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all, diakses Rabu, 21 Oktober 2020 

pukul 16.36 WIB) 

 

Pada Gambar 2.3, pemakaian material kaca adalah material yang umum 

digunakan, tetapi pada bangunan ini memakai kaca dengan teknologi terkini 

yaitu kaca es yang dipasang pada jendela dan skylight, ditempatkan secara 

strategis untuk memastikan ruang mendapat cahaya alami yang cukup 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Eskterior Bangunan ICA, USA 

(https://www.archdaily.com/893277/institute-for-contemporary-art-at-vcu-steven-holl-

architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all, diakses Rabu, 21 Oktober 2020 

pukul 16.36 WIB) 

Pada Gambar 2.4 adalah gambar foyer pintu masuk dari gedung ICA, 

bentuk lengkung yang sangat kontras dengan eksterior dengan penggunaan 

unsur transparan agar bisa langsung memperlihatkan ruangan lobby. 
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2.2.2 Universitas Centro, Mexico 

Bangunan Universitas Centro ini terletak pada Jalan Costituyentes, Mexico, yang 

merupakan salah satu jalan yang tersibuk di Kota Mexico ini, desain struktur 

bangunan ini di desain oleh Enrique Norten dari TEN Arquitectos.  

Universitas Mexico ini mengkhususkan diri dalam bidang studi kreatif dan 

memiliki kurang lebih 2.500 mahasiswa yang ada di dalam jurusan arsitektur, 

desain industri dan fashion.  

 

 

Gambar 2.5 Eksterior Universitas Centro, Mexico 

(https://www.archdaily.com/796634/centro-ten-

arquitectos?ad_source=search&ad_medium=search_result_all, diakses Kamis, 22 Oktober 

2020 pukul 19.06 WIB) 

 

Pada Gambar 2.5 terlihat bangunan yang terdiri dari blok yang berpotongan 

menghadap halaman rumput yang berada di tengah dan menghadap tangga, terlihat 

sederhana dan terkesan kuat dengan struktur yang dibangun. 
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Gambar 2.6 Interior Universitas Centro, Mexico 

(https://www.archdaily.com/796634/centro-ten-

arquitectos?ad_source=search&ad_medium=search_result_all, diakses Kamis, 22 Oktober 

2020 pukul 19.06 WIB) 

 

Pada Gambar 2.6 bisa dilihat bahwa ada beberapa fasilitas ruang yang ada di dalam 

universitas centro ini, terdiri dari ruang kelas; studio; kantor; perpustakaan; galeri 

seni dan auditorium dengan kapasitas 450 kursi. Gedung atas pada Universitas 

Centro dibuat berlapis-lapis dan saling berhubungan sehingga menciptakan 

harmonisasi antara ruang luar dan ruang dalam yang sesuai dengan pendekatan 

arsitektur kontemporer. 

Unsur transparan dipakai pada bangunan ini yaitu penggunaan material curtain 

wall, kaca bening, dan kaca es menginterpretasikan teknologi material yang saat ini 

sedang populer. 
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