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: Winoto Saputro
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: C 0805032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul “Desain
Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret di
Surakarta (Jurusan Desain Interior) dengan pendekatan eko-desain interior”
adalah betul-betul karya sendiri, bukan plagiat dan dibuatkan orang lain. Hal-hal
yang bukan dalam Laporan Tugas Akhir ini diberi tanda citasi (kutipan) dan
ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Sarjana.

Surakarta, 11 Januari 2010
Yang membuat pernyataan

Winoto Saputro
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MOTTO

“Teman sejati adalah mereka yang mendekati anda
ketika yang lain meninggalkan anda”

“Seseorang dengan pola pikir negatif,
akan melihat masalah di dalam semua kesempatan.
Seseorang dengan pola pikir positif,
akan melihat kesempatan di dalam semua masalah.”

“Waktu anda adalah peluang anda, waktu anda adalah kehidupan anda.
Gunakan waktu anda sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat”

“Tidak akan ada langkah ke seribu jika langkah pertama tidak dilakukan.
Maka, melangkahlah, jangan tunda-tunda lagi”

“Begitu anda berkata tidak bisa, anda sudah setengah kalah”

“Untuk mencapai kesuksesan, ingatlah untuk bersedia berbuat lebih dari berapa
anda dibayar, alih-alih mengharapkan dibayar lebih dari apa yang anda lakukan”

“Ketika seseorang berbuat salah, itu menunjukkan ia telah melakukan sesuatu.
Apabila tidak ada kesalahan,
bisa
jadi karena ia tidak berbuat apapun”
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Interior UNS yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi
Penulis.
3. Bapak Ibu tercinta yang selalu mendukung Penulis
4. Dindud yang sangat peduli dan banyak sekali membantu dalam
penyelesaian karya ini.
5. Teman-teman angkatan 2005 khususnya dan seluruh mahasiswa jurusan
Desain Interior UNS, semoga karya ini bermanfaat. Semangat !
6. Seluruh alam semesta, kita saling memiliki satu sama lain.
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KATA PENGANTAR

Penulisan ini dikerjakan dengan maksud untuk menempuh Tugas Akhir
Desain Interior. Untuk itu penulis tertarik mengambil permasalahan dengan judul
Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret di
Surakarta (Jurusan Desain Interior). Di dalam Tugas Akhir ini penulis ingin
memberikan suatu usulan bagi penyelenggara pendidikan desain interior.
Pendidikan menjadi sorotan utama penulis, karena kualitas sumber daya manusia
terutama kualitas lulusan jurusan-jurusan desain interior sangat ditentukan oleh
instansi pendidikan yang mendidik mereka. Oleh karena itu usulan-usulan Penulis
tertuang dalam sebuah karya Tugas Akhir
Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan bahkan
sangat banyak hal – hal yang masih harus penulis pelajari dalam penyusunan
Tugas Akhir Penulis, namun dengan keadaan demikian penulis masih tetap
berharap bahwa hasil karya Tugas Akhir ini dapat berguna bagi siapa saja yang
memerlukannya.
Tugas Akhir ini tidak lepas dari banyak dukungan dan pihak yang telah
membantu Penulis, karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :
1. Allah swt, satu-satunya Tuhan yang Penulis miliki. Nabi Muhammad saw,
nabi akhir zaman sebagai panutan umat Islam. Para malaikat yang selalu
membisikkan ajakan-ajakan kebaikan kepada manusia. Para syaton dan iblis
yang selalu membisikkan ajakan-ajakan kesesatan dan keburukan, tanpa kalian
yang selalu berhasil membuat manusia merasakan berbuat salah, sehingga
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keindahan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kepada seluruh alam yang
selalu

bertasbih

kepada

Allah,

Penulis,

selaku

salah

satu

dari

khalifah/pemimpin di muka Bumi, terimakasih, kalian telah tunduk kepada
manusia sesuai perintah-Nya. Alhamdulillahirobbil alamiin.
2. Ibu Lulu’ Purwaningrum, SSn, MT, selaku Pembimbing I Penulis yang selalu
menyediakan waktu luang untuk Penulis dalam proses konsultasi. Terimakasih
atas waktu dan perhatiannya.
3. Bapak Drs. Rahmanu Widayat, M.Sn, selaku ketua jurusan Desain Interior
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga
sebagai pembimbing II yang senantiasa mengarahkan dan memberikan
penjelasan dengan penuh kesabaran.
4. Ibu Iik Endang S.W, Ssn, M.Ds selaku koordinator Tugas Akhir jurusan
Desain Interior Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
5. Bapak Drs. IF. Bambang Sulistyono, Sk, MT, selaku sekretaris dalam sidang
Tugas Akhir Penulis dan dosen Penulis yang paling Penulis takuti (he he....),
namun terdapat satu jasa yang paling Penulis syukuri, yaitu kewajiban Kerja
Profesi di Luar Kota. Pengalaman Penulis KP Jakarta yang sangat berharga
bagi Penulis dan membentuk mental yang lebih kuat bagi Penulis untuk
menatap masa depan, terimakasih.
6. Bapak Drs. Supriyatmono, MSn, selaku Pembimbing akademik Penulis yang
ketiga dan notulen dalam sidang Tugas Akhir Penulis.
7. Ibu Erika Kusumawardhani dan Ibu Silvya Mona, selaku Pembimbing
akademik Penulis yang pertama dan kedua, motivasi yang diberikan kepada
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Penulis pada semester awal merupakan landasan motivasi Penulis hingga
sekarang, semoga sukses dalam menuntut ilmu di Australia. Bapak
Supriyatmono selaku Pembimbing Akademik yang ketiga, terimakasih atas
keramahannya.
8. Bapak Nur yang selalu membantu dan mempermudah mahasiswa dalam
keadministrasian.
9. Seluruh Dosen Jurusan Desain Interior UNS, ilmu yang diberikan kepada
Penulis semoga menjadi amal ibadah yang tak akan pernah putus dan selalu
mengalir, aamiin.
10. Sarwono Madiono Tirto dan Hendrajati Tungga Dewi, orang tua Penulis yang
selalu memberikan dukngan dan kasih sayang kepada Penulis. Penulis sangat
bersyukur, Allah menitipkan Penulis kapada Bapak dan Ibu.
11. Om Cahyo dan Tante Ida sekeluarga atas doa dan motivasinya, dan menjadi
sumber inspirasi Penulis. Eyang Santoso yang selalu mendoakan Penulis.
12. Bayu Wirawan Sasmito, Kakak satu-satunya Penulis, yang selalu menjadi
inspirasi penulis dalam dunia wirausaha, semoga sukses.
13. Mbok Hadi yang selalu membantu Penulis dalam kebutuhan kegiatan seharihari.
14. Mardina Dyah Utami, bagaikan seorang putri kahyangan yang turun dari
langit untuk mewarnai hidup Penulis. Terimakasih atas perhatian, dukungan,
dan canda tawa tak terlupakan. Semoga sukses sidang skripsinya, amiin.
Semangat !
15. Bolod 05, Ajar 05, Charlie 05, Dinar 05, Defi 05, Kharisma 05, Nyit-nyit 05,
Citra 05, Ulfa 05, Gabug 03, Kesit 04, Gepeng 07, Giring 07, Budi 07, Fanny
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07, Kucing (Azim) 04, SBY 04, Baskoro 03, mb Ina 04, Mb Rizky 04, Upik
05, Galuh 05, Hani 05, mb Diana 04, terimakasih atas dukungan dan doanya
dan juga bantuannya untuk Maket, merender 3D, Setting sidang TA, dan
teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih.
Semangat !
16. Virginia Ingnayanti, Revinna Therasiana, Stefani Roshinta, Jefrey Untoro,
Mahasiswa mahasiswi Universitas Pelita Harapan yang telah membantu
Penulis dalam melengkapi data survey Tugas Akhir Penulis dengan sangat
ramah dan tulus, semoga sukses. Ibu Julia Dewi, Dosen UPH yang ramah dan
tulus membantu Penulis. Ketua Jurusan Desain Interior dan seluruh staff UPH
yang telah memberikan ijin kepada Penulis dengan cepat dan mudah.
17. Dekan ‘Gaul’ dan Mas Budhi dari Universitas Bina Nusantara yang telah
menemani Penulis dari ruang ke ruang Universitas BINUS dalam melengkapi
data survey Tugas Akhir. Ketua dan wakil, seluruh Dosen Jurusan Desain
Interior BINUS, Ketua dan Wakil, seluruh Dosen Jurusan DKV BINUS yang
memberi kemudahan Penulis dalam perijinan survey.
18. Efri Dewi Maya Sari, yang telah mengirim buku dan handout seminar ekodesain
19. Mas Azeem atas ilmu CAD selama Penulis magang di Jakarta, dengan bekal
tersebut Penulis dapat menyelesaikan dengan cepat gambar kerja TA.
Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan hati
yang terbuka, sehingga karya ini akan lebih sempurna.
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DESAIN INTERIOR FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DI SURAKARTA
(JURUSAN DESAIN INTERIOR)
Dengan Pendekatan Eko-Desain Interior
Winoto Saputro1,
Lulu’ Purwaningrum, SSn, MT 2, Drs. Rahmanu Widayat, M.Sn3

ABSTRAK
2009. Perkembangan dunia desain interior yang pesat menyebabkan profesi desainer
interior semakin dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan pasar terhadap lulusan jurusan
desainer interior perlu di imbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan desain interior.
Memasuki tahun 2006, perkembangan dunia desain interior dipengaruhi oleh adanya
perubahan iklim (www.kompas.com), sehingga menuntut para desainer interior untuk
menghasilkan karya yang ramah lingkungan.
Konsep perancangan edukatif-rekreatif memiliki pemahaman tentang pentingnya unsur
rekreatif di dalam edukasi atau juga dapat diartikan sebagai belajar yang menyenangkan.
Tema perancangan modern-natural dan karakter ruang fresh and natural sebagai aplikasi
terhadap konsep edukatif-rekreatif. Unsur rekreatif yang ringan dihadirkan dalam bentuk
kesegaran udara, keindahan view (pandangan), dan pemanfaatan maksimal pencahayaan
alami yang sangat menguntungkan bagi kesehatan pengguna bangunan.

____________________________________________
1
Mahasiswa, Jurusan Desain Interior dengan NIM C0805032
2
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia desain mulai menarik perhatian masyarakat umum.
Sejak muncul desain-desain modern dan minimalis, masyarakat mulai lebih
memperhatikan eksistensi dunia desain interior sebagai bagian dari gaya hidup.
Desain interior merupakan pengetahuan tentang ruang dalam bangunan dimana
manusia tinggal dan menjalankan aktivitasnya. Berbagai persoalan muncul berupa
kebutuhan-kebutuhan akibat aktivitas manusia di dalam ruang dan waktu
(http://www.trisakti.ac.id/?page=faculty&sw=fsrd). Dalam aktivitas profesinya,
desainer interior menghasilkan konsep gubahan bagian dalam sebuah gedung
secara mandiri dilandasi oleh kreativitas serta kemampuan berfikir konseptual dan
filosofis (http://di.unikom.ac.id/prospek.htm).
Dunia desain interior Indonesia mulai berkembang pada era 1980-an, dan
kini telah berubah dengan cepat mengikuti tren desain interior yang juga bergerak
cepat. Sebelum tahun 1985, tren desain interior yang sebelumnya diperkirakan
akan berubah tiap 10 tahun, menjadi berubah setiap lima tahun sekali. Perubahan
tersebut semakin cepat ketika memasuki tahun 2000. Sejak tahun 2000, perubahan
tren desain interior terjadi setiap 30 bulan yang diikuti dengan pekembangan
teknologi yang digunakan. Teknologi digital generasi terbaru serta perusahaan
yang

dituntut

lebih

efisien,

mewarnai

perkembangan

(www.kompas.com).
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Perkembangan desain interior yang semakin pesat menyebabkan profesi
desainer interior semakin dibutuhkan. Perusahaan-perusahaan di bidang konsultan
perencana hingga kontraktor pelaksana sering melirik calon desainer muda
berbakat untuk ikut berpatisipasi di dalam perusahaannya sehingga lapangan kerja
bidang desain interior semakin luas. Lapangan kerja bidang desain interior antara
lain dalam pelayanan jasa konsultan, sebagai perancang desain interior mandiri
dalam bentuk biro-biro konsultan desain interior atau bagian dari biro konsultan
arsitektur, penasehat ahli pada lembaga atau instansi pemerintah, industri
konstruksi, sebagai pelaksana pekerjaan interior atau sebagai pengawas pelaksana
pekerjaan interior, industri komponen penunjang interior, sebagai tenaga ahli pada
industri-industri komponen interior, seperti : furniture, karpet, wall covering dan
sebagainya, serta sebagai pengajar dan peneliti pada lembaga pendidikan
pemerintah maupun swasta.
Untuk memenuhi kebutuhan pasar akan desainer interior, pendidikan
desain interior turut mengalami perkembangan sehingga dengan adanya
pendidikan desain interior, dapat diciptakan desainer-desainer handal. Salah satu
universitas yang menyediakan jurusan desain interior adalah Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Universitas Sebelas Maret berdiri sejak 11 Maret 1976. Lokasi
Universitas Sebelas Maret berada di daerah Kenthingan, di tepi Sungai Bengawan
Solo, dengan cakupan area sekitar 60 hektar. Pembangunan kampus tahap pertama
berakhir pada tahun 1985. Hingga tahun 2009, terdapat sembilan fakultas dengan
berbagai program studi dan jurusan (http://smandakaranganyar.wordpress.
com/2009/04/26/ profile-universitas-negeri-sebe las-maret/).
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Di Universitas Sebelas Maret Surakarta, jurusan desain interior berada
dibawah Fakultas Sastra dan Seni Rupa, namun pengelompokan jurusan-jurusan
ilmu seni dan desain dengan jurusan-jurusan ilmu sastra dirasa kurang sesuai
karena pada dasarnya rumpun ilmu jurusan desain berbeda dengan rumpun ilmu
jurusan sastra. Jurusan desain membutuhkan fasilitas studi yang berbeda karena
metode pembelajaran praktik lebih banyak dibutuhkan disamping metode
pembelajaran ceramah sehingga diperlukan adanya pemisahan antara fakultas
sastra dan fakultas seni rupa dan desain.
Memasuki tahun 2006, perkembangan dunia desain interior dipengaruhi
oleh adanya perubahan iklim global. Terjadinya pemanasan global atau global
warming menuntut para desainer untuk menghasilkan karya desain yang ramah
lingkungan atau lebih dikenal dengan rancangan hijau atau eco-design
(www.kompas.com). Berdasarkan uraian di atas, penulis menerapkan prinsip ekodesain dalam perancangan gedung jurusan desain interior UNS sebagai
keikutsertaan dalam menghasilkan karya desain yang ramah lingkungan
Penerapan eko-desain pada bangunan jurusan desain interior FSRD UNS
juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa bahwa dunia desain
interior saat ini dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim global, sehingga
mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam
demi kualitas hidup manusia yang lebih baik.
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B. Batasan Masalah
Berkaitan dengan latar belakang di atas, Desain Interior Fakultas Seni
Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta (Desain Interior) dibatasi
pada:
1. Lobi
2. Ruang studi teori
3. Ruang Studio TA (Tugas Akhir)
4. Ruang gambar
5. Studio Moduler
6. Ruang komputer
7. Perpustakaan
8. Kantor dosen
9. Relax area
10. Musholla

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana merencanakan dan merancang interior jurusan desain interior
fakultas seni rupa dan desain UNS?
2. Bagaimana menciptakan fasilitas edukasi yang memadai untuk menghasilkan
generasi muda desainer interior yang berkualitas?
3. Bagaimana menciptakan penataan layout yang memaksimalkan pemanfaatan
energi alam dan ramah lingkungan serta mengandung unsur edukatifrekreatif?
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D. Tujuan Perancangan
Berkaitan dengan latar belakang di atas, tujuan Desain Interior Fakultas
Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta (Jurusan Desain
Interior) adalah:
1. Menciptakan fasilitas edukasi yang memadai untuk menghasilkan desainer
interior yang berkualitas.
2. Merancang penataan layout yang dapat memanfaatkan energi alam serta
ramah lingkungan.
3. Merancang fasilitas pendidikan jurusan desain interior yang edukatif-rekrestif
bagi mahasiswa.

E. Manfaat Perancangan
Manfaat Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas
Sebelas Maret Surakarta (Jurusan Desain Interior) adalah:
1. Bagi penulis, diharapkan dengan adanya Desain Interior fakultas seni rupa dan
desain UNS, penulis mendapatkan pengalaman dalam membuat Desain
Interior suatu bangunan sebagai dasar untuk terjun langsung dalam dunia
kerja.
2. Bagi dosen jurusan desain interior universitas sebelas maret surakarta,
diharapkan adanya Desain Interior fakultas seni rupa dan desain UNS ini dapat
memberi masukan mengenai gedung pendidikan yang berfasilitas modern dan
ramah lingkungan serta memanfaatkan energi alami untuk mengurangi
penggunaan energi energi listrik.
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3. Bagi mahasiswa jurusan Desain Interior Universitas Sebelas Maret Surakarta,
diharapkan dengan adanya Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain
UNS ini dapat menjadikan jurusan Desain Interior UNS sebagai pilihan yang
mantap dengan didukung fasilitas modern dalam mendalami ilmu desain
interior serta belajar bagaimana seharusnya seorang desainer interior
berinteraksi dengan lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik.

F. Sasaran Perancangan
Sasaran Desain Interior fakultas seni rupa dan desain UNS adalah:
1. Mahasiswa Jurusan Desain Interior Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Staf pengajar Jurusan Desain interior dan civitas akademika FSRD.
3. Lulusan SMU/SMK yang bertekad menjadi desainer interior.

G. Metode Pembahasan
Pada Desain Interior fakultas seni rupa dan desain UNS, metode yang
digunakan adalah sebagai berikut:
1. Lokasi Survey
Penulis melakukan beberapa survey sebagai langkah awal dalam
Desain Interior fakultas seni rupa dan desain UNS. Survey dilaksanakan di:
a. Universitas Pelita Harapan Jakarta
Survey dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Februari 2009 di Fakultas
Desain dan Teknik Perencanaan Universitas Pelita Harapan (FDTP-UPH)
Jakarta. Survey berlangsung sejak pukul 10.00 - 14.00 WIB.
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b. Universitas Bina Nusantara Jakarta
Survey dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Februari 2009 di Jurusan Desain
Interior Universitas Bina Nusantara. Survey berlangsung sejak pukul 13.00
– 17.00 WIB.
c. Universitas Sebelas Maret Surakarta
Survey dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Juli 2009 di Jurusan Desain
Interior Universitas Sebelas Maret Surakarta. Survey berlangsung sejak
pukul 08.00 – 09.30 WIB.
Universitas Pelita Harapan Jakarta dan Universitas Bina Nusantara
Jakarta dipilih sebagai lokasi survey karena Universitas tersebut memiliki
jurusan desain interior sebagai salah satu jurusan yang ada sehingga hasil
survey diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi penulis dalam
membuat Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Jurusan Desain Interior Universitas Sebelas Maret Surakarta
dipilih menjadi salah satu lokasi survey sebagai tolak ukur dalam perancangan
Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS.
2. Bentuk dan strategi penelitian
Bentuk penelitian yang sesuai dalam Desain Interior Fakultas Seni
Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah bentuk
penelitian deskriptif. Dengan bentuk penelitian deskriptif akan didapatkan
informasi secara deskripsi yang akan bermanfaat dalam proses perencaan dan
perancangan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
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3. Sumber data
Sumber data yang digunakan dalm proses Desain Interior Fakultas
Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta antara lain:
a. Informan
Data diperoleh dari individu-individu yang berhubungan baik
secara langsung atau tidak langsung dengan pendidikan desain interior.
b. Arsip dan dokumen
Arsip dan dokumen yang berhubungan dengan Desain Interior
Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta dapat
digunakan sebagai sumber data penulis.
c. Referensi buku
Buku-buku yang berkaitan dan bermanfaat dalam Desain Interior
Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta dapat
menjadi sumber data bagi penulis dalam proses penyusunan perencanaan
proyek.
4. Teknik pengumpulan data
Metode yang digunakan dalam Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan
Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah metode kualitatif
deskriptif sehingga pengumpulan data dilakukan dengan cara:
a. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan
mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber data
memberikan jawaban secara lisan pula (Nurkancana, 1993, h. 61). Bungin
(2001,

h.133)

mengemukakan bahwa
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memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang
yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)
wawancara. Dengan melakukan wawancara terhadap informan, maka akan
diperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai data atau informasi
pendukung dalam proses Desain Interior jurusan desain interior Fakultas
Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Observasi
Observasi

adalah

suatu

cara

pengumpulan

data

dengan

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek dalam
suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis
tentang hal-hal tertentu yang diamati. Pengamatan langsung tersebut dapat
berupa kegiatan melihat, mendengar, dan lain-lain (Nurkancana, 1993, h.
35).
Dalam Desain Interior jurusan desain interior Fakultas Seni rupa dan
Desain UNS, penulis melakukan obeservasi secara langsung ke tempat
yang dijadikan sebagai lokasi survey.

H. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan
Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah sebagai berikut:
1. Tahap Pendahuluan
Tahap pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah,
tujuan dan sasaran, metodologi serta sistematika pembahasan.
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2. Tahap Kajian Pustaka
Tahap kajian pustaka meliputi landasan teori yang akan dijadikan dasar untuk
mencapai tujuan perancangan.
3. Tahap Data Lapangan
Pada tahap ini, hasil survey yang berhubungan dengan proyek yang akan
dikerjakan disajikan dalam bentuk deskripsi.
4. Tahap Konsep Perancangan
Tahap konsep perancangan merupakan uraian ide atau konsep yang
melatarbelakangi proses perencaan dan perancangan proyek.
5. Tahap Kesimpulan
Tahap kesimpulan meliputi hasil temuan dari analisis data, evaluasi konsep
Desain Interior, serta keputusan akhir desain.
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BAB II
TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Khusus Universitas Sebelas Maret Surakarta
1. Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)
Universitas Sebelas Maret didirikan pada tanggal 11 Maret 1976, dasar
hukum pendiriannya adalah Kep Pres No. 10/1976. Pada saat itu nama
Perguruan Tinggi ini adalah Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret,
dengan Kep Pres No. 55 tahun 1982 nama Universitas Negeri Surakarta
Sebelas Maret menjadi Universitas Sebelas Maret, disingkat UNS. Pada awal
berdirinya, UNS merupakan hasil Integrasi antara IKIP Negeri Surakarta,
Akademi Administrasi Negara (AAN) Surakarta yang telah diintegrasikan ke
dalam AAN Negeri di Yogyakarta, Sekolah Tinggi Olahraga (STO) Negeri
Surakarta, serta Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Pembangunan
Nasional (PTPN).
Pada saat berdiri, Universitas Sebelas Maret terdiri atas sembilan
Fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan, Fakultas Sastra
Budaya, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas
Kedokteran, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik. Berdasarkan keputusan
Mendikbud RI No. 0297/O/1996, tanggal 1 Oktober 1996, telah dibuka
fakultas baru di UNS, yaitu fakultas MIPA dan dengan SK Rektor No.
161/J27/KM/97, tanggal 27 Mei 1997, telah dibentuk UPT baru yaitu UPT
pembinaan Olah Raga dan seni mahasiswa (PORSIMA), serta SK Rektor No.
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75/J27/KP/2002 tanggal 16 November 2002, telah didirikan lembaga
pengembangan pendidikan.
Sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja yang baru, yang ditetapkan
dengan SK Mendiknas No. 0201/O/1995, maka Struktur Organisasi
Universitas Sebelas Maret saat ini secara lengkap menjadi berikut:
a. Rektor dan Pembantu Rektor
b. Biro Administrasi Akademik
c. Biro Administrasi Umum
d. Biro Administrasi Kemahasiswaaan
e. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi
f. Fakultas:
i.

Fakultas Sastra dan Seni Rupa

ii.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

iii.

Fakultas Hukum

iv.

Fakultas Ekonomi

v.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

vi.

Fakultas Kedokteran

vii. Fakultas Pertanian
viii. Fakultas Teknik
ix.

Fakultas MIPA

g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (digabung
berdasarkan SK Rektor No. 649A/J27/KP/2004)
h. Lembaga Pengembangan Pendidikan
i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
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i. Perpustakaan
ii. Komputer
iii. Pelayanan dan Pengembangan Bahasa
iv. UNS Press
v. Laboratorium MIPA Pusat
vi. Pembinaan Olahraga dan Seni Mahasiswa (PORSIMA)
2. Visi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu,
teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan
pada nilai-nilai luhur budaya nasional.
3. Misi Universitas Sebelas Maret Surakarta
a. Menyelengrakan

pendidikan

dan

pengajaran

yang

menuntut

pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam
memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.
b. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di
bidang ilmu, teknologi, dan seni.
c. Menyelenggarakan

kegiatan

pengabdian

pada

masyarakat

yang

berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Tujuan Universitas Sebelas Maret Surakarta
a. Menciptakan lingkungan yang mendorong setiap warga kampus mau
belajar guna mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
b. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan YME, dan berbudi
luhur, cerdas, terampil, dan mandiri serta sehat jasmani, rohani, dan sosial.
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c. Melahirkan temuan-temuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang
dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat dan untuk
membangun kehidupan yang lebih baik.
d. Mendiseminasikan hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian
kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi secara terus menerus
menuju kehidupan yang lebih modern.
e. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai
salah satu landasan berpikir, bersikap, dan perilaku dalam kehidupannya,
baik di dalam maupun di luar kampus.
f. Mengembangkan pranata kehidupan

yang lebih beradab menuju

terciptanya masyarakat yang makin cerdas, terampil, mandiri, demokratis,
damai dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
h. Menjadikan Universitas Sebelas Maret menjadi Perguruan Tinggi yang
unggul di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2015.

B. Tinjauan Khusus Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret (FSSR UNS)
1. Sejarah dan Perkembangannya
Fakultas Sastra dan Seni Rupa merupakan salah satu fakultas dari
sembilan fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret. Fakultas Sastra
Universitas Sebelas Maret terdiri dari lima jurusan :
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a. Jurusan Sastra Daerah
b. Jurusan Sastra Indonesia
c. Jurusan Sastra Inggris
d. Jurusan Seni Rupa
a. Program Studi Seni Rupa Murni
b. Program Studi Kriya Seni
c. Program Studi Desain Komunikasi Visual
d. Program Studi Desain Interior
e. Jurusan Sejarah
Dengan diterbitkannya SK Mentri Pendidikan Nasional Republik
indonesia Nomor: 156/0/2002 tertanggal 13 Agustus 2002 tentang
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 0201/0/1995 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIVERSITAS SEBELAS MARET, Fakultas Sastra
Universitas Sebelas Maret berubah nama menjadi Fakultas Sastra dan Seni
Rupa Universitas Sebelas Maret yang mempunyai program pendidikan :
a. Program S3 – Program Studi Penerjemahan (Program Pascasarjana UNS)
b. Program S2 – Program Studi Linguistik Terapan (Program Pasca Sarjana)
c. Program S1 Reguler :
i.

Jurusan sastra daerah (jawa)

ii.

Jurusan sastra indonesia

iii.

Jurusan sastra inggris

iv.

Jurusan ilmu sejarah

v.

Jurusan seni rupa murni
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Jurusan desain interior

vii. Jurusan desain komunikasi visual
viii. Jurusan kriya seni / tekstil
d. Program S1 NON REGULER SASTRA INGGRIS
e. Program D3 terdiri dari :
i.

Program Studi Usaha Perjalanan Wisata (UPW)

ii.

Program Studi Bahasa Inggris

iii.

Program Studi Desain Komunikasi Visual

iv.

Program Studi Bahasa China

2. Visi FSSR UNS
Visi FSSR UNS adalah mewujudkan fakultas yang maju, unggul, dan
terpercaya dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertumpu pada
budaya nasional terutama nilai-nilai luhur budaya Jawa.
3. Misi FSSR UNS
Misi FSSR UNS adalah sebagai berikut:
a. Meyelenggarakan pendidikan yang demokratis terpadu antara kegiatan
kurikulum, ekstrakurikuler, memanfaatkan teknologi dan informasi yang
mutakhir dengan memperhatikan perkembangan budaya masyarakat.
b. Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada
masyarakat yang berbasis pada penelitian untuk menjawab berbagai
permasalahan di tingkat nasional, dan internasional.
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4. Tujuan FSSR UNS
Tujuan FSSR UNS adalah sebagai berikut:
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak
mulia, dan berbudaya.
b. Menghasilkan lulusan yang professional di bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan beretos kerja tinggi.

C. Tinjauan Khusus Interior Jurusan Desain Interior
1. Organisasi Antar Ruang
Penyusunan ruang-ruang dapat menjelaskan tingkat kepentingan relatif
dan fungsi serta peran simbolis ruang-ruang tersebut di dalam suatu
organisasi bangunan. Keputusan mengenai jenis organisasi yang harus
digunakan dalam situasi khusus akan tergantung pada: kebutuhan atas
program bangunan, seperti pendekatan fungsional persyaratan ukuran,
klasifikasi hirarki ruang-ruang dan syarat-syarat pencapaian, pencahayaan
atau pemandangan. Kondisi-kondisi eksterior dari tapak yang mungkin akan
membatasi bentuk atau pertumbuhan organisasi atau yang mungkin
merangsang organisasi tersebut untuk mendapatkan gambaran-gambaran
tertentu tentang tapaknya dan terpisah dari bentuk-bentuk lainnya
(Ching, 2000, 188)
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Menurut Ching terdapat lima bentuk organisasi ruang, yaitu

Gambar I. 1. Ilustrasi Organisasi Ruang
Sumber : Ching, 2000, hal 189

a. Organisasi Terpusat (Ching, 2000)
Organisasi terpusat merupakan komposisi terpusat dan stabil yang
terdiri dari sejumlah ruang sekunder, dikelompokkan mengelilingi sebuah
ruang pusat yang luas dan dominan.

commit to user
18

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar I. 2. Ilustrasi 1 Organisasi Terpusat
Sumber : Ching, 2000, hal 190

Ruang pemersatu terpusat, dari suatu organisasi pada umumnya
berbentuk teratur dan ukurannya cukup besar untuk menggabungkan
sejumlah ruang sekunder di sekelilingya.

Gambar I. 3. Ilustrasi 2 Organisasi Terpusat
Sumber : Ching, 2000, hal 190

Ruang-ruang sekunder dari suatu organisasi mungkin setara satu
sama lain dalam fungsi, bentuk dan ukuran, serta menciptakan suatu
konfigurasi keseluruhan yang secara geometri teratur dan simetris
terhadap dua sumbu atau lebih.

Gambar I. 4. Ilustrasi 3 Organisasi Terpusat
Sumber : Ching, 2000, hal 190
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Ruang-ruang sekunder mungkin berbeda satu sama lain dalam hal
bentuk atau ukurannya sebagai tanggapan terhadap kebutuhan-kebutuhan
individu akan fungsi, menunjukkan kepentingan relatif, atau lingkungan
suasana

sekitarnya.

Perbedaan

antara ruang-ruang sekunder juga

memungkinkan bentuk dari organisasi terpusat untuk menanggapi kondisi
lingkungan tapaknya.

Gambar I. 5. Ilustrasi 4 Organisasi Terpusat
Sumber : Ching, 2000, hal 190

Apabila bentuk organisasi terpusat bersifat tidak berarah, kondisikondisi pencapaian dan jalan masuk harus dikhususkan menurut tapak dan
ketegasan salah satu ruang sekunder sebagai gerbang masuk.

Gambar I. 6. Ilustrasi 5 Organisasi Terpusat
Sumber : Ching, 2000, hal 191

Pola sirkulasi dan pergerakan dalam suatu organisasi terpusat mungkin
berbentuk radial, lup atau Spiral. Walaupun hampir dalam setiap kasus
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Gambar I. 7. Ilustrasi 6 Organisasi Terpusat
Sumber : Ching, 2000, hal 191

Organisasi-organisasi terpusat yang bentuk-bentuknya relatif
padat dan secara geometric teratur dapat digunakan untuk menetapkan
titik-titik atau “tempat-tempat” di dalam ruangan, menghentikan kondisikondisi aksial, dan berfungsi sebagai suatu obyek di dalam daerah atau
volume ruang yang tetap.

Gambar I. 8. Ilustrasi 7 Organisasi Terpusat
Sumber : Ching, 2000, hal 191

b. Organisasi Linier (Ching, 2000)
Organisasi linier pada dasarnya terdiri dari sederetan ruang.
Ruang-ruang ini dapat berhubungan secara langsung satu dengan yang lain
atau dihubungkan melalui ruang linier yang berbeda dan terpisah.
Organisasi linier biasanya terdiri dari ruang-ruang yang berulang
serupa dalam hal ukuran, bentuk dan fungsi. Organisasi ini juga dapat
terdiri dari ruang linier tunggal yang menurut panjangnya mengorganisir
sederetan ruang-ruang sepanjang bentangnya yang berbeda ukuran, bentuk
atau fungsi. Dalam kedua kasus di atas, tiap-tiap ruang di sepanjang
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Gambar I. 9. Ilustrasi 1 Organisasi Linier
Sumber : Ching, 2000, hal 198

Ruang-ruang yang secara fungsional atau simbolis penting
keberadaannya terhadap organisasi dapat terjadi di manapun sepanjang
rangkaian linier dan kepentingannya ditegaskan oleh ukuran maupun
bentuknya. Kepentingan juga dapat ditekankan menurut lokasinya: (1)
pada ujung rangkaian linier, (2) keluar dari organisasi linier, (3) pada
titik-titik belok bentuk linier yang terpotong-potong

Gambar I. 10. Ilustrasi 2 Organisasi Linier
Sumber : Ching, 2000, hal 198

Karena panjang karaktemya, organisasi linier menunjukkan suatu
arah, dan menggambarkan gerak, perluasan dan perturnbuhan. Untuk
membatasi pertumbuhannya, organisasi-organisasi linier dapat dihentikan
oleh suatu bentuk atau ruang yang dominan, dengan adanya tempat masuk
yang menonjol dan tegas atau penggabungan dengan bentuk bangunan lain
atau karena keadaan topografi.

Gambar I. 11. Ilustrasi 3 Organisasi Linier
Sumber : Ching, 2000, hal 198
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Bentuk organisasi linier bersifat fleksibel dan dapat menanggapi
terhadap bermacam-macam kondisi tapak. Bentuk ini dapat disesuaikan
dengan adanya perubahan-perubahan topografi, mengitari suatu badan air
atau

sebatang

pohon,

atau

mengarahkan

ruang-ruangnya

untuk

memperoleh sinar matahari dan pemandangan. Bentuknya dapat lurus,
bersegmen, atau melengkung. Konfigurasinya dapat berbentuk horisontal
sepanjang tapaknya, diagonal menaiki suatu kemiringan atau berdiri tegak
seperti sebuah menara.

Gambar I. 12. Ilustrasi 4 Organisasi Linier
Sumber : Ching, 2000, hal 199

Bentuk organisasi linier dapat berhubungan dengan bentu-bentuk
lain di dalam lingkupnya dengan: (1) menghubungkan dan mengorganisir
bentuk-bentuk di sepanjang bentangnya, (2) berfungsi sebagai dinding atau
penahan untuk memisahkan ruang menjadi daerah yang berbeda. (3)
mengelilingi dan melingkupi bentuk-bentuk ke dalam sebuah daerah
ruang.

Gambar I. 13. Ilustrasi 5 Organisasi Linier
Sumber
: Ching,
2000, hal 199
commit
to user
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Bentuk-bentuk lengkung danbersegmen pada organisasi-organisasi
linier melingkupi daerah ruang eksterior pada sisii cekungnya dan
mengarahkan ruang-ruangnya menghadap ke, pusat daerah. Pada sisi
cembungnya, bentuk-bentuk ini tampak menghadang dan memisahkan ruang
di hadapannya terhadap lingkungannya.

Gambar I. 14. Ilustrasi 6 Organisasi Linier
Sumber : Ching, 2000, hal 199

c. Organisasi Radial (Ching, 2000)
Organisasi ruang radial memadukan unsur-unsur baik organisasi
terpusat maupun linier. Organisasi ini terdiri dari ruang pusat yang
dominan di mana sejumlah organisasi linier berkembang menurut arah
jari-jarinya. Apabila suatu organisasi terpusat adalah sebuah bentuk yang
introvert yang memusatkan pandangannya ke dalam ruang pusatnya, maka
sebuah organisasi radial adalah sebuah bentuk yang ekstrovert yang
mengembang keluar lingkupya. Dengan lengan-lengan liniernya, bentuk
ini dapat meluas dam menggabungkan dirinya pads unsur-unsur atau
benda-benda tertentu pada tapaknya.
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Gambar I. 15. Ilustrasi 1 Organisasi Radial
Sumber : Ching, 2000, hal 208

Seperti pada organisasi-organisasi terpusat, ruang pusat pada suatu
organisasi radial pada umumnya bebentuk teratur. Lengan-lengan linier di
mana ruang pusat menjadi porosnya, mungkin mirip satu sama lain dalam
hal bentuk dan paniang dan mempertahankan keteraturan bentuk organisasi
secara keseluruhan.

Gambar I. 16. Ilustrasi 2 Organisasi Radial
Sumber : Ching, 2000, hal 208

Lengan-lengan radialnya juga dapat berbeda satu sama lain untuk
menanggapi kebutuhan-kebutuhan individu akan fungsi dan konteksnya.
Variasi tertentu dari orgarisasi radial adalah pola baling-baling di mana
lengan-lengan liniernya berkembang dari sisi sebuah ruang pusat berbentuk
segi empat atau bujur sangkar. Susunan ini menghasilkan suatu pola
dinamis yang secara visual mengarah kepada gerak berputar mengelilingi
ruang pusatnya
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Gambar I. 17. Ilustrasi 3 Organisasi Radial
Sumber : Ching, 2000, hal 208

d. Organisasi Cluster (Ching, 2000)
Untuk memperkuat dan menyatukan bagian-bagian Organisaai
dalam bentuk kelompok atau cluster mempertimbangkan pendekatan fisik
untuk menghubungkan suatu ruang terhadap ruang lainnya. sering kali
organisasi ini terdiri dari ruang-ruang selular yang berulang yang memiliki
fungsi-fungsi sejenis dan memiliki sifat visual yang umum seperti wujud
dan orientasi. sebuah organisasi kelompok juga dapat menerima di dalam
komposisinya, ruang-ruang yang berlainan ukuran, bentuk dan fungsinya,
tetapi berhubungan satu dengan yang lain berdasarkan penempatan atau
alat penata visual seperti kesimetrisan atau sebuah sumbu. Karena polanya
tidak berasal dari konsep geometri yang kaku, bentuk suatu organisasi
kelompok bersifat fleksibel dan dapat menerima pertumbuhan dan
perubahan langsungr tanpa mempengaruhi karakternya,
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Gambar I. 18. Ilustrasi 1 Organisasi Cluster
Sumber : Ching, 2000, hal 214

Ruang-ruang kelompok atau cluster dapat diorganisir terhadap
suatu titik tempat masuk ke dalam bangunan atau sepanjang alur gerak yang
rnelaluinya. Ruang-ruang dapat jugadikelompokkan berdasarkan luas daerah
atau volume ruang tertentu. Pola ini serupa dengan organisasi terpusat,
tetapi kurang dalarn hal kepadatan dan keteraturan geometri akhirnya.
Ruang-ruang suatu organisasi kelompok dapat juga dimasukkan dalam
suatu daerah atau volume ruang yang telah dibentuk.

Gambar I. 19. Ilustrasi 2 Organisasi Cluster
Sumber : Ching, 2000, hal 214

Karena tidak adanya tempat utama di dalam pola organisasi
berbentuk kelompok, maka tingkat kepentingan sebuah ruang harus
ditegaskan lagi melalui ukuran, bentuk atau orientasi di dalarn polanya.
Kondisi simetris, atau aksial dapat dipergunakan untuk memperkuat
atau menyatukan bagian-bagian
suatu
oerganisasi kelompok dan membantu
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menegaskan pentingnya suatu ruang sekelompok ruang atau dalam
organisasi

Gambar I. 20. Ilustrasi 3 Organisasi Cluster
Sumber : Ching, 2000, hal 214

e. Organisasi grid (Ching, 2000)
Organisasi grid terdiri dari bentuk-bentuk dan ruang-ruang dimana
posisinya dalam ruangan dan hubungan antar ruang diatur oleh pola atau bidang
grid tiga dimensi

Gambar I. 21. Ilustrasi 1 Organisasi Grid
Sumber : Ching, 2000, hal 220

Sebuah grid diciptakan oleh dua pasang garis sejajar yang tegak
lurus yang membentuk sebuah pola titik-titik teratur pada pertemuannya.
Apabila diproyeksikan dalam dimensi-ketiga, maka pola grid berubah
menjadi satu set ruang unit modular berulang
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Gambar I. 22. Ilustrasi 2 Organisasi Grid
Sumber : Ching, 2000, hal 220

Kekuatan

yang

mengorganisir

suatu

grid

dihasilkan

dari

keteraturan dan kontinuitas pola-polanya yang meliputi unsur-unsur yang
diorganisir.pola-pola ini membuat menjadi satu set atau daerah titik-titik
dan garis-garis referensi yang stabil dalam ruang dimana ruang-ruang
organisasi grid daerah yang walaupun berbeda dalam hal ukuran, bentuk,
atau fungsi, dapat membagi hubungan bersama.

Gambar I. 23. Ilustrasi 3 Organisasi Grid
Sumber : Ching, 2000, hal 220

Suatu grid di dalam arsitektur paling sering dibangun oleh sistem
struktur rangka dari kolom dan balok. Dalam daerah grid ini, ruang-ruang
dapat terbentuk sebagai beberapa daerah-daerah terisolir atau sebagai
pengulangan modul grid. Tanpa melihat penempatannya dalam suatu daerah,
ruang-ruang ini, jika dipandang sebagai bentuk-bentuk positif, akan
menciptakan set kedua berupa ruang-ruang negatif.
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Gambar I. 24. Ilustrasi 4 Organisasi Grid
Sumber : Ching, 2000, hal 221

Karena sebuah grid tiga dirnerrsi terdiri dari unit-unit ruang
modular yang berulang, maka organisasi ini dapat dikurangi, ditambahkan,
atau dilapisi, dan identitasnya sebagai sebuah grid tetap dipertahankan
dengan kemampuan untuk mengorganisir ruang-ruang. Manipulasi bentuk
demikian dapat digunakan untuk rnenyewakan sebuah bentuk grid terhadap
tapaknya,

menetapkan

tempat

masuk

atau

ruang

keluar

atau

memungkinkan pertumbuhan dan perluasan.

Gambar I. 25. Ilustrasi 5 Organisasi Grid
Sumber : Ching, 2000, hal 221

Untuk

memenuhi

persyaratan-persyaratan

khusus

mengenai

dimensi ruang-ruangnya atau untuk menegaskan daerah ruang untuk
sirkulasi atau pelayanan, suatu grid dapat dibuat tidak teratur dalam satu
atau dua arah. perubahan dimensi ini akan menimbulkan suatu hirarki
rnodul-modul yang dibedakan oleh ukuran, proporsi dan lokasinya.

commit to user
30

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar I. 26. Ilustrasi 6 Organisasi Grid
Sumber : Ching, 2000, hal 221

Sebuah grid dapat mengalami perubahan-perubahan bentu yang
lain. Bagian-bagian grid dapat bergeser untuk mengubah kontinuitas visual
maupun kontinuitas ruang melampaui daerahnya. Pola grid dapat diputus
untuk membentuk ruang utama atau menampung bentuk-bentuk alami
tapaknya. Sebagian dari grid dapat dipisahkan dan diputar terhadap sebuah
titik dalam pola dasarnya. Lewat dari derahnya, grid dapat mengubah
kesannya dari suatu pola titik ke garis, ke bidang, dan akhirnya ke ruang

Gambar I. 27. Ilustrasi 7 Organisasi Grid
Sumber : Ching, 2000, hal 221

2. Sirkulasi (Ching, 2000)
a. Linier
Semua jalan pada dasarnya adalah linier. Jalan yang lurus dapat
menjadi unsur pengorganisir utama untuk satu deret ruang-ruang. Di
samping itu, jalan dapat berbentuk lengkung atau berbelok arah,
memotong jalan lain, bercabang-cabang, atau membentuk putaran (loop).
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b. Radial
Konfigurasi radial memiliki jalan-jalan lurus yang berkermbang
dari atau berhenti pada sebuah pusat, titik bersarna.
c. Spiral (berputar)
Sebuah konfigurasi spiral adalah suatu jalan tunggal menerus,
yang berasal dari titik pusat, mengelilingi pusat dengan jarak yang
berubah
d. Grid
Konfigurasi grid terdiri dari dua pasang jalan sejajar yang Saling
berpotonqan pada jarak yang sama dan menciptakan bujur sangkar atau
kawasan-kawasan ruang segi empat.
e. Jaringan
Suatu

konfigurasi

jaringan

terdiri

dari

jalan-jalan

yang

menghubungkan titik-titik tertentu di dalam ruang.
f. Komposit (gabungan)
Pada

kenyataannya,

sebuah

bangunan

umumnya

membuat

kombinasi dari pola-pola di atas. Hal terpenting dalam setiap pola
adalah pusat kegiatan, jalan masuk ke ruangan atau kamar, serta tempat
untuk sirkulasi vertikal berupa tangga-tangga, landaian, danelevator.
Semua bentuk titik

pusat ini

memberikan

kejelasan jalur

pergerakan melalui bangunan dan menyediakan kesempatan untuk berhenti
sejenak, beristirahat, dan menentukan orientasi. Untuk menghindari
timbulnya orientasi yang Membingungkan, suatu susunan hirarkis di
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antara jalur-jalur dan titik bangunan dapat dibangun dengan membedakan
skala, bentuk, panjang, serta penempatannya.

Gambar I. 28. Ilustrasi Pola Sirkulasi
Sumber : Ching, 2000, hal 221

D.

Tinjauan Tentang Eko-Desain

1. Dasar-dasar Ekologi (Frick, 2007. h. 1)
Istilah Ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Haeckel, ahli ilmu
hewan pada tahun 1869 sebagai ilmu interaksi antara segala jenis makhluk
hidup dan lingkungannya. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘oikos’
dan ‘logos’. Arti kata bahasa Yunani oikos adalah rumah tangga atau cara
bertempat tinggal, dan logos bersifat atau ilmiah. Jadi, ekologi berarti ilmu
tentang rumah atau tempat tinggal makhluk hidup. Ekologi dapat didefinisikan
sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup
dan lingkungannya.
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2. Iklim dan Ruang (Frick, 2007, h. 17-19)
Iklim merupakan susuna keadaan atmosfer dan cuaca dalam jangka
waktu dan daerah tertentu. Iklim dibagi dalam dua golongan, yaitu iklim
makro dan iklim mikro.
a. Iklim Makro
Iklim makro merupakan iklim suatu negara, benua, atau daerah
tertentu. Iklim tersebut berdasar letak geografis, tinggi di atas permukaan
air laut, arah angin dan sebagainya yang dihubungkan dengan suhu ratarata, kelembapan udara, serta kemusiman yang menciptakan ciri khas
tertentu suatu wilayah yang digolongkan menjadi :
1) Daerah Tropis lembab.
Daerah tropis lembab merupakan daerah yang mengalami hujan dan
kelembapan tinggi dengan suhu yang hampir selalu tinggi. Angin
sedikit, radiasi matahari sedang sampai kuat, dan pertukaran panas
kecil, karena tingginya kelembapan
2) Daerah Tropis Kering
Daerah tropis kering merupakan daerah yang mengalami radiasi
matahari sangat kuat karena permukaan tanah memantulkannya, hujan
dan kelembapan sedikit. Daerah ini berpotensi terjadi badai pasir dan
debu, dan perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam.
3) Daerah Pegunungan
Di daerah dataran tinggi pada umumnya memilii suhu sedang, tetapi
mengalami radiasi matahari lebih besar di bandingkan dengan dataran
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rendah. Saat malam hari suhu dapat menjadi sangat rendah saat musim
dingin dan perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam.
Dari uraian di atas, Indonesia termasuk dalam iklim tropis basah.
b. Iklim Mikro
Iklim mikro merupakan iklim di lapisan udara yang dekat dengan
Bumi, dengan tinggi sekitar 2 meter. Pada lapisan ini gerak udara lebih
kecil karena permukaan bumi yang kasar dan perbedaan suhu lebih besar.
Iklim mikro dapat dirubah-rubah oleh manusia dengan berbagai cara. Suhu
tubuh manusia harus dipertahankan sekitar 37 °C. Batas suhu tubuh
manusia adalah 36 °C - 42 °C, di luar batas tersebut manusia akan
meninggal
3. Pembangunan dan Kerusakan Alam
Ribuan tahun lamanya, manusia berjuang untuk menguasai alam. Jiwa
dan raganya tidak jarang dipertaruhkan. Dewasa ini, setidak-tidaknya dari segi
teknik, manusia memenangkan peperangan dengan alam tersebut. Namun
manusia enggan meninggalkan potensi kekuasaan itu, enggan mengekang diri,
mengganggu misteri agung dalam alam, tidak menghargai batas-batas mana
yang harus dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Kita harus mau mengakui
keajaiban alam semesta yang hanya terbuka bagi mereka yang melihat dan
mau menikmatinya. Kita dihadapkan pada pertanyaan : Bersediakah kita
mengayunkan langkah kearah pengekangan diri atau tidak? Sebab langkah
inilah yang akan menuju pada keseimbangan manusia dengan alam (Frick,
2007, h. 49).
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Kerusakan alam terjadi karena kelalaian manusia dalam proses
pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam bersifat terbatas, ada
batas-batas waktu dan penggunaan yang seharusnya dimengerti oleh manusia.
Akibat yang terjadi karena kelalaian manusia terhadap lingkungannya antara
lain :
a. Penggunaan bahan bangunan yang tidak ramah lingkungan.
Pertimbangan

penggunaan

bahan

bangunan

seharusnya

memperhatikan bagaimana proses, kelanjutan dan dampak terhadap
lingkungan ke depan. Perhatikan gambar berikut :

Gambar II. 1. Arus bahan bangunan
Sumber : Frick, 2007, hal 53

b. Pencemaran udara
Pencemaran udara bukan hal yang baru. Sejak awal masa
industrialisasi, pencemaran udara oleh manusia meningkat tajam sehingga
sistem pembersihan udara secara alami tidak berfungsi lagi dengan
sempurna. Tumbuhan memiliki sifat pengikat debu pada permukaan
daunnya, dengan demikian pada lahan hijau, tanaman-tanaman dapat
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menyaring sampai 85% debu yang ada (Frick, 2007, h. 49). Perhatikan
ilustrasi di bawah ini :

Gambar II. 2. masa pra-industialisasi
Sumber : Frick, 2007, hal 55

Gambar II. 3. masa industrialisasi
Sumber : Frick, 2007, hal 55

Pada masa pra-indiustrilisasi, peredaran udara belum terganggu,
sistem pembersihan udara alami mencegah tingginya konsentrasi zat-zat
pencemar udara. Pada masa industrialisasi, peredaran udara terganggu,
sistem pembersihan udara secara alami terbebani sehingga secara
menyeluruh terjadi konsentrasi CO2 yang berlebihan dan pada tempat
tertentu terjadi pencemaran dalam konsentrasi yang tinggi.
c. Pemanasan global
Pemanasan global adalah naiknya suhu permukaan bumi karena
meningkatnya efek rumah kaca (Frick, 2007, h. 56).istilah efek rumah
kaca berasal dari pengalaman para petani di daerah beriklim sedang yang
menanam sayur-sayuran di rumah kaca.pengalaman mereka menunjukkan
bahwa pada siang hari, suhu di dalam rumah kaca lebih tinggi dari pada
suhu di luarnya.
Kenaikan suhu disebabkan sinar matahari yang masuk menembus
kaca dipentulkan kembali commit
oleh tanaman
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infra merah yang berupa panas. Sinar yang dipantulkan tidak dapat keluar
dari rumah kaca sehingga suhu udara di dalamnya naik. Akibat pemanasan
global sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusi dan kerusakan
lingkungan. Mencairnya es di kedua kutub bumi dapat mengancam
kehidupan manusia (Frick, 2007, h. 56).
d. Pencemaran air
Salah satu pencemaran air adalah limbah berbahaya pengolahan
bahan bangunan. Pertimbangan pemanfaatan bahan bangunan oleh seorang
arsitek,

desainer,

maupun

masyarakat

umum

hendaknya

juga

memperhatikan bagaimana bahan tersebut diproses untuk mengetahui
apakah bahan tersebut berdampak tidak baik bagi lingkungan.
Hampir semua gedung yang dibangun sejak tahun 1950, yaitu
sekitar 75% gedung di seluruh dunia tidak memenuhi tuntutan
pembangunan berkelanjutan. Bangunan tersebut kurang memperhatikan
pengaruh iklim, masalah kualitas bahan bangunan, dan masalah ekologi,
sehingga perlu diganti pada masa yang akan datang. Bangunan tersebut
yang tidak memenuhi tuntutan berkelanjutan membutuhkan energi yang
berlebihan, dan jika terletak jauh dari fasilitas perlangkapan social (tempat
kerja, sekolah, fasilitas sosial, peribadatan, administrasi dan perbelanjaan)
mengakibatkan mobilitas tinggi dengan pemborosan energi. Berdasarkan
pertimbangan ini maka gedung tersebut tidak dapat direhabilitasi lagi
(Frick, 2007, h. 184).
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4. Membangun secara ekologis
Arsitektur ekologis sebenarnya lebih indah, lebih tepat guna daripada
pembangunan biasa saja; yang menonjol adalah kualitas arsitektur yang tinggi
(Frick, h. 67). Pembangunan secara ekologis berarti pemanfaatan prinsipprinsip ekologis pada perencanaan lingkungan buatan .

Gambar II. 4. Bangunan biasa
Sumber : Frick, 2007, hal 86

Gambar II. 5. Bangunan bersifat ekologis
Sumber : Frick, 2007, hal 86

Desain gedung dapat diubah sesuai dengan keinginan dengan catatan
meminimalkan pengaruh buruknya terhadap lingkungan, karena pada
prinsipnya desain dapat dipaksakan oleh apa saja dari alam. Bagaimana cara
suatu gedung berfungsi dalam keseimbangan dengan alam mencerminkan
kemampuan para perencana untuk mengerti cara membangun (struktur dan
konstruksi), mengerti prosesnya, memilih bahan bangunan, melesterika
lingkungan bangunan, menyatakan impian penghuni, dan memperhatikan
segala peredaran alam (Frick, 2007, h. 125). Empat asas pembangunan
berkelanjutan yang ekologis yaitu :
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ASAS
Menggunakan bahan baku alam
tidak lebih cepat dari pada alam
mampu membentuk penggantinya

PRINSIP-PRINSIP
- Meminimalkan penggunaan
bahan baku.
- Mengutamakan bahan
terbarukan dan bahan yang
dapat digunakan kembali.
- Meningkatkan efisiensi, yaitu
membuat lebih banyak dengan
bahan, energi, dan
sebagainyalebih sedikit.
- Menggunakan energi surya.
- Menggunakan energi dalam
tahap banyak yang kecil dan
bukan dalam tahap besar dan
sedikit.
- Meminimalkan pemborosan.
- Meniadakan pencemaran
- Menggunakan bahan organik
yang dapat dikomposkan.
- Menggunakan kembali,
mengolah kembali bahan
bangunan yang digunakan.
- Memperhatikan peredaran rantai
bahan dan prinsip pencegahan.
- Menyediakan bahan dengan
rantai bahan yang pendek dan
bahan yang mengalami
perubahan transformasi yang
pendek.
- Melestarikan dan meningkatkan
keanekaragaman biologis

Menciptakan system yang
menggunakan sebanyak mungkin
energi terbarukan.

Mengizinkan hasil sambilan
(potongan, sampah, dan
sebagainya) yang dapat digunakan
atau merupakan bahan mentah
untuk produksi bahan lain.
Meningkatkan penyesuaian
fungsional dan keanekaragaman
biologis

Tabel 1. Asas pembangunan yang ekologis
Sumber : Frick, 2007, hal 125

a. Pencahayaan Alami
Cahaya adalah bagian penting bagi kehidupan manusia, terutama
untuk mengenali lingkungan dan menjalankan aktivitasnya. Tanpa cahaya,
dunia menjadi gelap, menakutkan, tidak ada yang bisa dikenali, dan tidak
ada keindahan visual. Dengan cahaya, manusia dapat beraktivitas dengan
nyaman dan menikmati kesenian, lingkungan alam dan buatan. (Heinz
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Frick, 2007, h. 30). pembangunan ekologis menuntut penghematan energi
buatan dan mengoptimalkan pemanfaatan energi alami yang terbarukan
ataupun tidak terbatas. Cahaya matahari adalah sumber cahaya alami yang
tidak terbatas, namun tidak dapat dimanfaatkan jika malam tiba.
Pemanfaatan cahaya matahari di siang hari juga sangat tergantung cuaca
maupun keberadaan bangunan lain dan keadaan geografis di sekitar
bangunan.
Pencahayaan alami ruang-ruang pada bangunan pada umumnya
diperoleh dari atas (lubang atap) dan samping (lubang dinding).

Gambar II. 6. Pencahayaan Atap
Sumber : Frick, 2007, hal 31
Lubang cahaya besar pada atap
menghasilkan penyinaran merata

Gambar II. 7. Pencahayaan Samping
Sumber : Frick, 2007, hal 31
Lubang cahaya besar dari samping
mengakibatkan berkurangnya cahaya yang jauh
dari lubang

Pelubangan pada atap maupun dinding sangat bervariasi sesuai
fungsi dan bentuk bangunan, maupun iklim daerah setempat. Pelubangan
untuk mendapatkan cahaya alami memiliki resiko kesilauan, karena itu
pemilihan bahan dan teknik perancangan sangat menentukan dalam proses
pemanfaatan cahaya alami.

Gambar II. 8. Jendela Atap Tunggal
Sumber : Frick, 2007, hal 31
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Gambar II. 10.
Jendela Atap Tunggal Teratur
Sumber : Frick, 2007, hal 31

Cahaya

dari

samping

Gambar II. 11.
Lentera atap pelana
Sumber : Frick, 2007, hal 31

cenderung

kurang

optimal

karena

keterbatasan jangkauannya. Semakin jauh dari sumber cahaya akan
semakin gelap, namun hal ini dapat menggunakan teknik sebagai berikut :

Gambar II. 12. Jendela atap
Sumber : Frick, 2007, hal 32

Jendela atap yang terjal atau vertical harus selalu berada di depan
bagian yang akan dicahayai. Dengan penggunaan jendela atap yang
miring, arah pencahayaan akan lebih lebar dan merata.

Gambar II. 13. Pencahayaan bertingkat
Sumber : Frick, 2007, hal 32

Pencahayaan yang bertingkat menguntungkan penerangan karena
bagian jendela lebih tinggi. Pencahayaan bertingkat dengan tingkat dua
yang terlalu dekat pada dinding belakang ruang akan mengakibatkan silau.
Intensitas cahaya matahari pada umumnya memberikan cahaya
berlabih pada ruangan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kesilauan.
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42

perpustakaan.uns.ac.id

Silau

akibat

digilib.uns.ac.id

cahaya

matahari

berlebh

dapat

menimbulkan

ketidaknyamanan pendangan dan melelahkan mata. Untuk menghindari
silau diperlikan penghalang sinar matahari langsung, antara lain
penyediaan selasar disamping bangunan, pembuatan atap tritisan atau
pemberian sirip pada jendela.

Gambar II. 14. Atap tririsan
Sumber : Frick, 2007, hal 32

Gambar II. 15. Sirip pada jendela
Sumber : Frick, 2007, hal 34

Sirip yang baik tidak melekat langsung pada dinding, melainkan
terpasang secara terpisah-pisah sehingga panas tidak dapat masuk dalam
konstruksi gedung, seperti pada gambar berikut ini.
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Gambar II. 16. Detail pemasangan sirip jendela
Sumber : Frick, 2007, hal 34

Cahaya

matahari

memiliki

pengaruh

terhadap

manusia,

pencahayaan alam mengandung efek penyembuhan dan meningkatkan
kreativitas manusia (Frick, 2007, h. 35). Peletakan lubang jendela perlu
diusahakan lebih banyak pada sisi utara dan selatan bangunan. Peletakan
jendela pada sisi Barat dan Timur sebaiknya dihindari, terutama pada sisi
Barat bangunan yang akan menimbulkan masalah yaitu cahaya matahari
dari Barat cukup panas dan menyengat. Salah satu pengaruh cahaya alam
pada bangunan adalah suhu dari intensitas sinar matahari secara langsung
dapat meningkatkan suhu ruangan dan meningkatkan suhu dinding akibat
konduksi (Frick, 2007, h. 35).
Cahaya ternyata dapat mengalami pencemaran. Pencemaran cahaya
juga perlu diperhatikan, artinya perubahan malam gelap menjadi malam
yang penuh cahaya. Semakin lama semakin sulit menemukan malam
gelap yang sesungguhnya, karena di seluruh dunia kegelapan malam
dicemari dengan cahaya buatan. Kelebihan cahaya pada waktu malam
dapat mengakibatkan kematian jutaan serangga, mengganggu orientasi
burung yang berpindah. Kelebihan cahaya pada waktu malam juga dapat.
mengganggu metabolisme tubuh manusia, karena penuangan hormone
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melatonin yang menjamin pelepasan lelah dalam keadaan tidur. Jika
tempat tidur diterangi oleh lampu maka tidur nyenyak tidak mungkin lagi
dan kesehatan manusia akan terganggu. (Frick, 2007, h. 37).
Pencahayaan dan warna menyebabkan terjadinya pengalaman
terhadap ruang melalui mata dan perasaan.(Frick, 2007, h. 37).
Kenyamanan dan kreativitas dapat juga dipengaruhi oleh warna yang
dapat dipelajri dan memiliki arti tertentu oleh alam sekitar, misalnya warna
bunga, burung, kupu-kupu dan sebagainya. Warna adalah salah satu cara
untuk mempengaruhi cirri khas suatu ruang atau gedung. Badan manusia
sensitive terhadap rangsangan dari masing-masing warna. (Frick, 2007, h.
38). Karena setiap warna memiliki sifat-sifat tertentu, maka warna tidak
hanya

mempengaruhi

kenyamanan

manusia,

melainkan

juga

mempengaruhi suasana dan kesan suatu ruang. Berikut ini adalah tabel
warna dan pengaruhnya terhadap manusia (Frick, 2007, hal. 40) :
WARNA
1. Kuning

2. Oranye
3. Merah
4. Ungu
5. Merah bungur
6. Biru
WARNA
7. Pirus

8. Hijau
9. Coklat
10. Abu-abu

PENGARUH TERHADAP MANUSIA
Menunjukkan matahari dan kehangatan, terang,
cerah, lincah, menggairahkan, merangsang,
meluaskan kesadaran.
Menanti, mengubah, menggembirakan, menguatkan.
Kuat, berapi-api, merangsang, menggiatkan.
Agung, memurnikan, ghaib.
Agung, luhur, khidmat
Menunjukkan ketenangan dan penerimaan, dingin,
sepi, menenangkan, memantapkan, pasif
PENGARUH TERHADAP MANUSIA
Menunjukkan sifat transdimensional yang berarti
kebenaran dan kehadiran diluar ruang dan waktu,
berarti : menjauhkan diri, penyegaran sejuk yang
tercipta secara optis, kreatif, komunikatif, teknis,
jelas. Pirus adalah warna hambatan emosional.
Pasif, alamiah, menenangkan, melepaskan,
berpengharapan, bersuasana damai, menyelaraskan.
Konservatif,
tanah
commit to
userberbobot, pasrah
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11. Hitam
12. Putih
13. Kuning muda
14. Merah muda
kekuningan
15. Biru muda
16. Hijau kekuningan

digilib.uns.ac.id

Sedih, suram, sepi
Terang, bersih, dingin
Lembut, tentram, hangat, terang
Tenteram, lemah, lembut, berkasihan, bersuasana
damai
Halus, sejuk, surgawi
Lembut, terlindung, menggairahkan, melepaskan
Tabel 2. Pengaruh warna terhadap manusia
Sumber : Frick, 2007, hal 40

Perlindungan bangunan terhadap panas sinar matahari dapat diatur
dengan konstruksi atap tambahan dan dengan tanaman peneduh.

Gambar II. 17. Konstruksi alami
Sumber : Frick, 2007, hal 27
kostruksi perlindungan alami
melindungi gedung dari panas

Gambar II. 19. Atap Panggung
Sumber : Frick, 2007, hal 27
konstruksi atap yang tinggi
melindungi rumah panggung dari
sinar panas.

Gambar II. 18. Konstruksi Atap Kampung
Sumber : Frick, 2007, hal 27
konstruksi atap kampong luar
melindungi inti gedung
dari sinar panas

Gambar II. 20. Fungsi Pepohonan
Sumber : Frick, 2007, hal 27
Pepohonan yang melindungi gedung
dari sinar panas.
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Gambar II. 21. Atap Datar
Sumber : Frick, 2007, hal 27
konstruksi atap datar melindungi inti
bangunan dari sinar panas

Gambar II. 22. Atap Lengkung
Sumber : Frick, 2007, hal 27
konstruksi atap lengkung
melindungi inti bangunan dari sinar
panas.

Gambar II. 23. Atap Kolam Air
Sumber : Frick, 2007, hal 28
kolam air melindungi bangunan dari
sinar panas.

Gambar II. 24. Atap Bertanaman
Sumber : Frick, 2007, hal 28
atap bertanaman melindungi gedung
terhadap sinar panas

Walaupun keseimbangan suhu tubuh dapat terjaga, kenyamanan
termal lebih bersifat individual. Keadaan lingkungan tertentu bias
dirasakan berbeda oleh individu yang berbeda. Factor-faktor kenyamanan
termal dipengaruhi oleh suhu udara, kelembapan udara, dan pergerakan
udara.
b. Penghijauan Atap dan Dinding bangunan
Kebun atap dan penghijauan atap sudah dikenal sejak abad 6 sebelum
Masehi oleh orang Babilonia. Sekitar tahun 1890 rumah petani di Berlin
ditutupi oleh suatu lapisan humus yang dilapisi tumbuh-tumbuhan dengan
alasan melindungi dari kebakaran. Le Corbusier kemudian menemukan
kembali atap yang ditanami yang hamper terlupakan (Neufert, 1996, h.
80). Penghijauan atap digolongkan menjadi 2 macam, yaitu penghijauan
commit
to user
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ekstensif. (data arsitek h.81)

47

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar II. 25. Kebun atap
Sumber : Neufert, 1996, hal 80
kebun atap

Gambar II.26. Menanam atap
Sumber : Neufert, 1996, hal 80
permukaan hijau yang hilang,
diperoleh kembali dengan
menanami atap.

Gambar II. 27.Suhu atap biasa
Sumber : Neufert, 1996, hal 80
udara kota terlalu panas dan
kering

Gambar II.28. Suhu atap tanam
Sumber : Neufert, 1996, hal 80
udara yang sejuk dan lembab
berasal dari penguapan tumbuhtumbuhan

Gambar II.29. Produksi debu
Sumber : Neufert, 1996, hal 80
produksi debu kota produksi zat
asam oleh tumbuh-tumbuhan.

Gambar II. 30. Mengikat debu
Sumber : Neufert, 1996, hal 80
perbaikan udara kota dengan
menyaring dan mengikat debu

Gambar II. 31. Refleksi bunyi
Sumber : Neufert, 1996, hal 80
refleksi bunyi pada permukaan yang
keras.

Gambar II. 32. Meredam bunyi
Sumber : Neufert, 1996, hal 80
absorbsi bunyi oleh permukaan
tumbuh-tumbuhan yang lunak

commit to user

48

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Tabel 3. Jenis dan macam yang baik untuk penghijauan atap secara ekstensif
Sumber : Neufert, 1996, hal 81

Penghijauan pada dinding juga dapat dilakukan dan memiliki
banyak manfaat. Tumbuhan yang berdaun hijau berperan sebagai produsen
yang mengubah energi surya menjadi energi potensial untuk makhluk lain
dan juga mengubah CO2 menjadi O2 dalam proses fotosintesis.
Meningkatkan penghijauan di perkotaan berarti dapat mengurangi CO2
atau polutan lain yang berperan dalam trjadinya efek rumah kaca atau
gangguan iklim (Frick, 2007, h. 108). Fungsi penghijauan pada dinding
dan atap rumah adalah :
1) Tanaman sebagai penghijauan bangunan dalam pertumbuhannya
menghasilkan O2 yang diperlukan makhluk hidup untuk bernapas.
2) Sebagai

pengatur

lingkungan,

vegetasi

akan

menyejukkan,

menyegarkan, memberi kenyamanan hawa lingkungan setempat.
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Gambar II. 33. Penghijauan sebagai pengatur lingkungan
Sumber : Frick, 2007, hal 108

3) Penciptaan

lingkungan

hidup

(ekologis).

Penghijauan

dapat

menciptakan ruang hidup bagi makhluk hidup di alam. Penyeimbangan
alam merupakan pembentukan tempat-tempat hidup bagi satwa yang
hidup di sekitarnya.
4) Perlindungan terhadap kondisi fisik alami sekitarnya seperti air hujan,
angin kencang, dan terik matahari.

Gambar II. 34. Penghijauan sebagai perlindungan terhadap kondisi fisik alami
Sumber : Frick, 2007, hal 31

5) Keindahan (estetika). Unsure-unsur penghijauan yang direncanakan
dengan baik dan menyeluruh akan menambah keindahan kota.
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6) Kesehatan, misalnya untuk terapi mata karena penghijauan mengikat
gas dan debu.

Gambar II. 35. Penghijauan untuk mengikat gas dan debu
Sumber : Frick, 2007, hal 109

7) Mengurangi kebisingan di dalam gedung, terutama pada atap.

Gambar II. 36. penghijauan untuk mengurangi kebisingan
Sumber : Frick, 2007, hal 110

8) Rekreasi dan pendidikan (edukatif).
9) Social politik ekonomi.
c. Pengkondisian Udara Alami
Tubuh

manusia

keseimbangansuhu

tubuh

memiliki
dengan

kemampuan
berbagai

cara.

untuk
Tubuh

mengatur
manusia

melepaskan panas secara terus-menerus mengikuti kondisi lingkungan dan
to user juga menghasilkan panas teruspakaian yang dipakainya, commit
tetapi manusia
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menerus sebanding dengan makanan yang dikonsumsi dan tingkat
kegiatan tubuhnya. Tubuh manusia akan kedinginan bila terlalu cepat
melepaskan panas dan merasa kepanasan bila tidak bisa melepas panas
dalam waktu yang tepat (Frick, 2007, h. 19).
Pada daerah beriklim tropis panas lembab hujan, kelembapan dan
suhu hamper selalu tinggi. Angin bertiup dengan arah yang berlawanan
pada musim hujan dan musim kemarau. Pengaruh angin dan lintasan
matahari terhadap bangunan dapat dimanfaatkan dengan gedung yang
dibuat secara terbuka dengan jarak yang cukup diantara bangunan tersebut
agar pergerakan udara terjamin. Orientasi bangunan ditempatkan diantara
lintasan matahari dan angin sebagai kompromi antara letak bangunan yang
berarah timur ke barat dan yang tegak lurus terhadap arah angin. Gedung
sebaiknya berbentuk persegi panjang yang menguntungkan penerapan
ventilasi silang. Ruang di sekitar bangunan sebaiknya dilengkapi pohon
peneduh tanpa mengganggu pergerakan udara(Frick, 2007, h. 24).

Gambar II. 37. Letak gedung terhadap lintasan Matahari
Sumber : Frick, 2007, hal 24
Letak gedung terhadap lintasan matahari yang paling menguntungkan yaitu memilih
arah dari timur ke barat.
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Gambar II. 38. Letak gedung terhadap arah angin
Sumber : Frick, 2007, hal 24
Letak gedung terhadap arah angin yang menguntungkan yaitu memilih arah tegak lurus
terhadap arah angin.

Udara yang bergerak menghasilkan penyegaran terbaik karena
dengan pergerakan tersebut terjadi proses penguapan yang menurunkan
suhu pada kulit manusia (Frick, 2007, h. 25).

Gambar II. 39. Simulasi tekanan angina
Sumber : Frick, 2007, hal 25
Kondisi tekanan yang berbeda pada kedua sisi lubang masuk, aliran udara akan membelok
mencari jalan lain. Bergesernya lubang masuk pada udara pada satu sisi akan mengubah
kondisi tekanan masing-masing.

Gambar II. 40. Simulasi pergerakan angina
Sumber : Frick, 2007, hal 26
Selain aliran udara yang bergerak, silau oleh sinar matahari juga mempengaruhi, sebaiknya
silau tersebut dihindari dengan pengadaan tanaman.
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Gambar II. 41. Aliran udara pada bangunan tingkat
Sumber : Frick, 2007, hal 26
Pada rumah tidak bertingkat, aliran udara bergerak pada ketinggian tubuh manusia, sedangkan
pada gedung yang bertingkat di ruangan tingkat atas aliran udara bergerak mendekati langitlangit.

Gambar II. 42. Pengaruh elemen peneduh terhadap aliran udara
Sumber : Frick, 2007, hal 26
Pengaruh elemen peneduh mengakibatkan tekanan yang berbeda pada kedua sisi lubang
masuk udara. Letak lubang masuk udara selalu mempengaruhi aliran udara, sedangkan letak
lubang keluar tidak begitu penting.

Gambar II. 43. Kecepatan aliran udara
Sumber : Frick, 2007, hal 26
Kecepatan aliran udara mempengaruhi penyegaran udara.jika lubang masuk udara lebih besar
daripada lubang keluarnya, maka kecepatan aliran udara akan berkurang, sebaliknya kalau
lubang keluar udara lebih besar, kecepatan aliran udara akan makin kuat.

Gambar II. 44. Pemanfaatan pohon dan semak
Sumber : Frick, 2007, hal 27
commit to user
Pemanfaatan pohon untuk menyalurkan aliran udara
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Pemanfaatan pohon serta semak-semak merupakan cara alamiah
untuk

memberi

perlindungan

terhadap

sinar

matahari

maupun

menyegarkan dan menyalurkan aliran udara pada gedung yang rendah.
Penyegaran udara dan perlindungan terhadap sinar panas matahari
merupakan hal yang mempengaruhi perencanaan dan konstruksi gedung.
Pada penyelesaian persoalan ini terdapat dua cara, yaitu sistem pasif dan
system aktif. Penyegaran udara dan perlindungan terhadap sinar panas
matahari merupakan hal yang mempengaruhi perencanaan dan konstruksi
gedung. Pada penyelesaian persoalan ini terdapat dua cara, yaitu sistem
pasif dan system aktif. Sistem pasif yaitu sistem yang berdasarkan
konstruksi gedung, bahan bangunan, dan perlindungan udara tanpa
peralatan, sedangkan sistem aktif yaitu perencanaan yang memungkinkan
pemanfaatan angin alam atau menuntut peralatan untuk mengatur suhu dan
penyegaran udara.(Frick, 2007, h. 157). Peralatan penangkap angin dapat
digunakan supaya dapat memanfaatkan angin sebaik-baiknya, berikut ini
adalah contoh penangkap angin :

Gambar II. 45. Cerobong 1
Sumber : Frick, 2007, hal 159
kincir angin

Gambar II. 46. Cerobong 2
Sumber : Frick, 2007, hal 159
cerobong angin yang bergerak
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Gambar II. 48. Atap ventilasi
Sumber : Frick, 2007, hal 160
atap ventilasi

Gambar II. 49. Kolong atap 1
Sumber : Frick, 2007, hal 160
pembukaan kolong atap yang
menghisap udara.

Gambar II. 50. Kolong atap 2
Sumber : Frick, 2007, hal 160
pembukaan kolong atap sebagai
penangkap angin

Gambar II. 51. Cerobong penghisap udara
Sumber : Frick, 2007, hal 160
cerobong yang memanfaatkan energi surya, jika cerobong dibuat dari pelat besi atau
kaca hitam maka panasnya akan menghisap udara.

Kemungkinan adalah penggunaan menara angin yang berfungsi seperti
cerobong angin berskala besar dan yang dapat menangkap angin dari segala
arah seperti pada ilustrasi di bawah ini :

Gambar II. 52. Penggunaan menara angin
Sumber : Frick, 2007, hal 161
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d. Akustik Bangunan
Suara adalah bentuk energi kinetik yang disebabkan oleh getaran.
Aliran gelombang yang dihasilkan mermbat keluar dengan lintasan
berbentuk bola dari sumber suara sampai gelombang tersebut membentur
penghalang atau permukaan dalam jalurnya. Material-material yang keras,
padat, dan kaku memantulkan suara, sedangkan material-material yang
lunak, berpori, dan lentur menyerap suara. (Ching, 1996, hal 308).
e. Bahan Bangunan Ekologis
Pada penelitian pembangunan dan kesehatan diungkapkan bahwa
pencemaran udara menjadi alas an gangguan kesehatan manusia yang
primer. Pencemaran udara oleh limbah gas terjadi baik di luar maupun di
dalam bangunan, pencemaran udara di dalam bangunan dinilai lebih parah.
Pencemaran tersebut harus diperhatikan dengan seksama karena dalam
keadaan tidur manusia jauh lebih peka daripada waktu bangun, dan anak
kecil lebuh kurang 30 kali lebih peka terhadap zat pencemar udara.(Frick,
2007, h. 147). Pencemaran udara di dalam bangunan berasal dari :

Gambar II. 53. Bagan pencemaran udara
Sumber : Frick, 2007, hal 147

Perencana seperti arsitek, ahli sipil, perencana interior, ataupun
pemborong biasanya tidak terlalu terkena ganguan akibat zat pencemaran
commit to user
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1. Para pemakai atau penghuni bangunan yang bernapas dan menghirup
zat-zat yang mengganggu kesehatannya.
2. Para tukang yang bekerja di lapangan dengan bahan-bahan bangunan
yang mengandung zat pencemar tersebut.
3. Para buruh yang bekerja di pabrik yang mengolah bahan bangunan
atau zat kimia yang mengganggu kesehatan.
4. Para buruh yang suatu saat membongkar bangunan yang di bangun
dengan bahan bangunan yang mengandung zat-zat yang mengganggu
kesehatan.
Setiap arsitek, ahli sipil, perencana interior, ataupun pemborong
harus bersikap etis dan penuh tanggung jawab untuk menghindari
penggunaan zat-zat pengganggu kesehatan manusia, walaupun harus
diakui bahwa dalam banyak hal pengaruh terhadap kesehatan manusia
belum dapat dibuktikan karena data penelitian belum lengkap. (Frick,
2007, h. 146). Sumber gangguan kesehatan manusia melalui udara/ indra
penciuman adalah sebagai berikut :
JENIS
PEKERJAAN

Bahan bangunan yang
mengganggu kesehatan
manusia.

Bahan bangunan Jenis penyakit
yang merupakan yang mungkin
sumber masalah timbul

1.Pekerjaan kayu

Bahan bangunan kayu yang
dilem

Perekat yang
mengandung
fenol/formaldehide

Konstruksi kayu yang
diawetkan
Pekerjaan penyelesaian akhir
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Pengawetan dengan
ter (penyulingan
batu bara)
Penggunaan politur
(etilalkohol)
Penggunaan
melamin (urea
user
formaldehide)

Alergi kulit,
gangguan lender,
dicurigai mutagen
dari karsinogenik
(< 0.1 ppm =
1cm³/m³ tidak
mengganggu lagi)
kanker

Alergi kulit, mata,
gangguan selaput
lender.
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JENIS
PEKERJAAN

Bahan bangunan yang
mengganggu kesehatan
manusia.

Bahan bangunan Jenis penyakit
yang merupakan yang mungkin
sumber masalah timbul

2.Instalasi saniter

Pipa-pipa air bersih dari PVC

PVCpolivinilklorida

Lem kontak
3. Pekerjaan
lapisan
penahan

Lapisan kedap air

Bitumen
hidrokarbon

Lapisan penahan panas/dingin

stirol

4. Pekerjaan
lantai

Vinil 30/30 cm dan karpet
plastic (PVC)

PVC-polivinil
klorida

5. Pekerjaan cat

Karpet nylon yang dilem
Cat PVC/emulsi (cat tembok)

Lem kontak
Lem kontak
PVCpolivynilklorida

Amoniak sebagai
bahan pencair
Cat sintetis

Tinner sebagai
bahan pencair

Cat besi

Mengandung timah
oksida

Cat epoksi dan vernis epoksi

Etylalkohol sebagai
bahan pencair

Epoksi mesin
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Kanker, kalau
dibakar
mengeluarkan
asam klorida
(menyebabkan
matinya tumbuhan)
Penyakit hati dan
ginjal, kanker.
Penyekit kulit jika
berhubungan lama,
dicurigai
penguapan menjadi
karsinogenik.
Sakit kepala,
kelelahan dan
depresi, ganguan
tingkah laku dan
mata, dicurigai
penguapan menjadi
mutagen dan
karsinegenik.
Kanker, kalau
dibakar
mengeluarkan
asam klorida
(menyebabkan
matinya tumbuhan)
Penyakit hati dan
ginjal, kanker
Kanker, kalau
dibakar
mengeluarkan
asam klorida
(menyebabkan
matinya tumbuhan)
Penyakit kulit,
gangguan
pernapasan
Mempengaruhi
syaraf, darah, dan
pernapasan
Meracuni tulang,
gigi, otak,
mengakibatkan
kanker
Mata buta,
gangguan
keseimbangan
selaput lender
Eksim pada kulit,
gangguan nafas

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

JENIS
PEKERJAAN

Bahan bangunan yang
mengganggu kesehatan
manusia.

Bahan bangunan Jenis penyakit
yang merupakan yang mungkin
sumber masalah timbul

6. Pekerjaan
langit-langit

Lembar gelombang/datar asbes
semen

Asbes (serat
mineral yang sangat
halus)

Lembar datar semen berserat,
gipskarton

Debu dan serat
mineral yang sangat
halus

Tanah di tempat bangunan dan
bahan bangunan tanah

Gas radioaktif yang
menguap dari
dalam tanah

7. Bahan gas
(radon)

Asbestose
(penyakit paruparu), kanker.
Bahan ini dilarang
di luar negeri
Debu kurang dari
0,6 mg/m³, serat
kurang dari 1juta
serat/m³ udara
Mutagen dan
karsinogenik
(selama
pengudaraan
terjamin tidak
bermasalah)

Tabel 4. Sumber gangguan kesehatan manusia
Sumber : Frick, 2007, hal 146

Bahan bangunan alami seperti batu alam, kayu, bamboo, tanah
liat,dan lain-lain tidak mengandung zat mengganggu kesehatan manusia,
sedangkan bahan bangunan buatan seperti pipa plastik, cat kimia,
perekat,dan lain-lain mengandung zat kimia yang mengganggu kesehatan
manusia.(Frick, 2007, h. 152).
Proses produksi bahan bangunan biasanya mencemari lingkungan.
Pencemaran alam sebagai akibat pembangunan gedung sering kali
dianggap masalah yang tidak penting dan kurang diperhatikan, tetapi
ketika gedung telah digunakan dan memerlukan perbaikan dan perawatan
secara terus-menerus, maka beban bagi lingkungan semakin meningkat
karena banyak masalah terhadap bahan bangunan yang mencemari
lingkungan. Rantai bahan bangunan menerangkan proses dan tingkatan
pengembangan bahan bangunan dari bahan mentah sampai menjadi puing
dan sampah dengan perhatian
commit
pada
to setiap
user tingkat perubahan transformasi,
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penggunaan energi, dan pencemarannya terhadap lingkungan (Frick, 2007,
h. 154).

Gambar II. 54. Bagan rantai bahan bangunan
Sumber : Frick, 2007, hal 154

f. Bangunan Bebas Hambatan
Bangunan harus memiliki sifat bebas hambatan. Bangunan dapat
dimanfaatkan oleh semua orang, baik anak-anak, orang tua, orang dewasa ,
orang sakti, maupun orang cacat tubuh. Syarat untuk bangunan bebas
hambatan seringkali tidak dapat diterapkan seluruhnya, namun terdapat
standar minimal yang harus diperhatikan. Tindakan yang perlu dilakukan
untuk mencapai standar minimal adalah sebagai berikut :
1) Pilihlah perlengkapan yang bebas hambatan jika biaya tidak lebih
mahal daripada perlengkapan yang tidak bebas hambatan.
2) Hindarilah konstruksi tangga di dalam bangunan umum. Jika harus
membuat tangga, pilih tangga yang lurus yang dilengkapi dengan jalan
landai < 8% atau lift.
commit to user
3) Lebar semua pintu harus memadai kebutuhan kursi roda (>80 cm)
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4) Menyediakan banyak ruang agar pengguna kursi roda dapat
dikemudikan dengan mudah.
5) Ukuran huruf-huruf petunjuk arah atau informasi bangunan harus
mudah terbaca, pemasangannya setinggi mata manusia, dengan
penerangan yang sesuai dengan kemampuan manusia melihat,
termasuk untuk manusia yang mengalami lemah penglihatannya.
6) Semua elemen pelayanan pada telepon umum, lift, dan sebagainya
harus dipasang pada tinggi optimal.
7) Kamar mandi/WC dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat
digunakan sendiri oleh pengguna kursi roda tanpa bantuan orang lain.

Gambar II. 55. penggunaan lavatory oleh pengguna kursi roda
Sumber : Frick, 2007, hal 189

Perbandingan pergerakan kursi roda dengan pintu sayap
berputar vertical dan dengan pintu geser. Ternyata pintu geser
memudahkan penggunaan.
Masalah-masalah yang sering timbul di dalam bangunan adalah
sebagai berikut :

commit to user
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Gambar II. 56. Masalah yang sering timbul dalam bangunan
Sumber : Frick, 2007, hal 188
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BAB III
STUDI LAPANGAN

A.

Jurusan Desain Interior Universitas Pelita Harapan Jakarta

1. Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan (FDTP) UPH
a. Sejarah Singkat Pendirian FDTP UPH
Fakultas Teknik Sipil dan Perencaaan UPH (FTSP-UPH) berdiri
tanggal 18 Mei 1994 bersamaan dengan Fakultas Ekonomi dan Fakultas
Teknologi Industri dengan SK Mendikbud No. 033/D/O/1994. Fakultas
Teknik Sipil dan Perencaaan UPH (FTSP-UPH) dimulai dengan tiga
jurusan, yaitu Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Arsitektur, dan jurusan
Desain yang terbagi dalam peminatan Desain Grafis atau Komunikasi
Visual, Desain Produk dan Desain Interior.
Pertemuan untuk mempersiapkan pembentukan Fakultas dan
jurusan sudah dilakukan sejak bulan April 1994. Pada bulan Mei 1994,
staf pengajar yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang
pendidikan bertemu dengan pimpinan universitas, yaitu Ir. Johannes
Oentoro (rektor pertama UPH), Dr. Moljono (koordinator pelaksana
pendirian UPH yang pada akhirnya menjabat sebagai pembantu Rektor I
UPH yang pertama), serta Daniel Khumarga SH., MH. (anggota dewan
penasehat UPH). Personil yang hadir adalah Dr. Ing Harianto
Hardjasaputra (ITB, University of Stuttgart), Dr. Ing Sunarto Tjahjadi
(Techincal University of Munich), Dra. Hanny Najoan (ITB), Ir. David
Soelaiman Dipl H. E. (ITB, TU Delft), Ir. Frieda Cohen (Universitas
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Tarumanegara), Drs. Yongky Safanayong (Universitas Trisakti), Dra.
Roostantinah (Universitas Trisakti) dan Ir. Felia Srinaga MAUD
(Universitas Tarumanegara, University of Colorado at Denver) yang
kemudian menjadi pejabat struktural pertama dan merupakan dosen tetap
di Fakultas dan jurusan dibantu dengan beberapa dosen tidak tetap.
Pada tanggal 17 September 1994, dilangsungkan pengucapan
syukur pembuikaan Universitas dan kuliah perdana dimulai tanggal 19
September 1994. Pada perkembangan selanjutnya, pada tahun akademik
2002/2003, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan berubah nama menjadi
Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan dengan lima jurusan, yaitu
Jurusan teknik Sipil, Jurusan Arsitektur, Jurusan Desain komunikasi
Visual, Desain Produk, dan Desain Interior.
b. Lokasi FDTP UPH
Kompleks Universitas Pelita Harapan berada di Jalan M. H.
Thamrin Boulevard, Tangerang, Banten. Kegiatan pembelajaran Fakultas
Desain dan Teknik Perencanaan (FDTP) sendiri berlangsung di Gedung B
di kompleks tersebut.
c. Visi FDTP UPH
Visi fakultas adalah menjadi fakultasyang menyelenggarakan
aktivitas perencanaan dan pengembangan yang dibutuhkan untuk
mencapai keharmonisan ekosistem global.
d. Misi FDTP UPH
Misi Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan Universitas Pelita
Harapan (FDTP-UPH) adalah:
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i.

Memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan estetika
masyarakat

melalui

pendidikan

desain,

perencanaan

dan

pengembangan.
ii.

Menghasilkan lulusan-lulusan yang merupakan pemikir-pemikir
global dan bertanggung jawab secara etis terhadap masyarakat, klien,
dan rekan kerjanya.

e. Pengembangan Program Studi dan Organisasi
Seiring dengan perkembangan universitas dan fakultas, universitas
mengadakan kerjasama dengan dunis industri, intuisi dalam dan luar
negeri. Kerjasama terjalin antara jurusan desain dengan University of The
West of England-Inggris, Jurusan desain interior dengan Queensland
university of Tewchnology di Australia untuk program international class,
jurusan teknik sipil dan teknik arsitektur dengan Stuggart University di
Jerman, jurusan teknik Sipil dengan Hanzeghoschool van Groningen Belanda untuk menggelar program gelar ganda. Beberapa dosen Teknik
Sipil dikirim untuk melakukan penelitian di Stuggary serta pengupayaan
berbagai kesempatan magang bagi mahasiswa di beberapa perusahaan dan
industri.
f. Sarana dan Prasarana
Ruang kuliah dan studio gambar pada awal tahun akademik
1994/1995 berada di lantai 2 dan 3 Menara Asia, sedangkan laboratorium
sebagian berada di Menara UPH. Laboratorium hidrolika kimia, mekanika
tanah dan bengkel kerja desain berdiri di atas Lahan Sekolah Pelita
Harapan Karawaci. penggunaan ruang kuliah di Menara Asia berlangsung
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hingga bulan Desember 1994. Pada bulan Januari 1995, semua kegiatan
perkuliahan pindah ke gedung Menara UPH (Gedung A). Kantor dan
Sekretariat FDTP berada di lantai 9 bersama dengan FTI dan FTE.
Mulai tahun 1999 hingga sekarang, kantor dan sekretariat FDTP
menghuni gedung B. Seluruh ruang perkuliahan, studio, laboratorium serta
kantor sekretariat FDTP berada di Gedung B UPH, sedangkan program
Pasca Sarjana Magister Teknik Sipil menempati lokasi di Kedoya.
Fasilitas pendidikan yang dikelola oleh fakultas saat ini antara lain:
i. Jurusan Teknik Sipil:
Laboratorium beton, laboratorium mekanika tanah, laboratorium
mekanika teknik, dan laboratorium hidrolika.
ii. Jurusan Teknik Arsitektur:
Laboratorium bahan bangunan, studio gambar, studio dan workshop
tugas akhir, dan laboratorium komputer.
iii. Jurusan Desain Komunikasi Visual:
Studio gambar, studio tugas akhir, dan laboratorium editing
iv. Jurusan Desain Produk:
Bengkel kerja desain, galeri desain, dan bengkel keramik.
v. Jurusan Desain Interior:
Laboratorium bahan bangunan, studio gambar, dan studio tugas akhir.
2. Jurusan Desain Interior Universitas Pelita Harapan Jakarta
a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi jurusan Desain Interior Universitas Pelita
Harapan Jakarta adalah sebagai berikut:
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Kepala Jurusan

: Kuntara Wiradinata, S. Sn.

Kepala Lab Material & Warna

: July Hidayat, S. Sn.

Kepala Lab Studio Desain

: Lydia Syanti Dewi, S. Sn.

Staf Pengajar

: 1. Agnes Satyawati Azarja
2. Juli Hidayat
3. Lydia Syanti Dewi
4. Elya Kurniawan Wibowo
5. Megawati Fei Mei
6. Astri Suryajaya

b. Kegiatan Mahasiswa
Kegiatan-kegiatan mahasiswa Jurusan Desain Interior FDTP UPH
antara lain:
i. Kegiatan ilmiah
Berbagai kegiatan ilmiah, studi wisata dan kegiatan pengabdian
masyarakat telah dilakukan mahasiwa jurusan desain interior sejak
tahun 2002, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan
jurusan lain FDTP. Seminar dan diskusi ilmiah diselenggarakan secara
rutin dalam satu semester baik di dalam maupun luar kampus.
ii. Pameran karya mahasiswa
Pameran karya mahasiswa bertujuan agar hasl karya mendapat
masukan dari mahasiswa UPH serta untuk meningkatkan apresiasi seni
mahasiswa secara umum. Setelah itu akan dilakukan evaluasi
mengenai karya yang dipamerkan.
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iii. Pengabdian Masyarakat
Sebagai perwujudan salah satu Tridharma perguruan tinggi,
mahasiswa dan dosen Jurusan Desain Interior dan beberapa jurusan
lain di UPH mengadakan pengabdian masyarakat.
iv. Organisasi Mahasiswa
Himpunan Mahasiswa Jurusan Desain Interior terbentuk pada
tahun 2002 dengan pergantian kepengurusan setiap tahunnya.
c. Aktivitas dan Fasilitas
Universitas Pelita Harapan menyediakan berbagai fasilitas untuk
menunjang aktivitas-aktivitas yang dilakukan di kampus, baik aktivitas
yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, maupun aktivitas yang
bersifat rekreatif. Fakultas Desain dan teknik Perencanaan, termasuk di
dalamnya adalah jurusan desain interior, kegiatan dipusatkan pada gedung
B Universitas Pelita Harapan.
Ruang yang terdapat di gedung B Fakultas Desain dan Teknik
Perencanaan Universitas Pelita Harapan (FDTP-UPH) yang digunakan
untuk jurusan desain interior antara lain:
i.

Ruang Studi Teori
Ruang studi merupakan ruang kegiatan belajar mengajar
mahasiswa jurusan desain interior. Terdapat beberapa ruang studi
teori yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh
mahasiswa jurusan desain interior, dan masing-masing ruang studi
teori dapat menampung sekitar 40 orang mahasiswa.
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Gambar III.1. Ruang Studi Teori
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

ii.

Ruang Studio Interior
Studio interior digunakan pada saat mahasiswa jurusan desain
interior melakukan praktikum. Studio interior juga digunakan
sebagai tempat penyimpanan hasil karya mahasiswa seperti nirmana,
atau desain mebel. Studio interior digunakan secara bergantian
berdasar keputusan dari jurusan.

Gambar III. 2. Studio Interior
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Gambar III. 3. Studio Interior
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

iii.

Ruang Studio TA
Ruang studio TA digunakan mahasiswa semester akhir untuk
mengerjakan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk meraih
gelar Sarjana.

iv.

Perpustakaan Bahan
Perpustakaan bahan merupakan tempat untuk menyimpan
skema bahan atau contoh material. Mahasiswa yang membutuhkan
contoh bahan dapat meminjam di perpustakaan bahan ini.

Gambar III. 4. Perpustakaan Bahan
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Gambar III. 5. Perpustakaan Bahan
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

v.

Ruang Penyimpanan Data
Ruang penyimpanan

data berisi laporan tugas

akhir

mahasiswa jurusan desain interior yang tersusun dalam rak
penyimpanan. Laporan tugas akhir dapat dibaca di tempat, namun
tidak dapat dipinjam ke luar.
vi.

Laboratorium Komputer
Laboratorium komputer digunakan untuk kegiatan belajar
mengajar yang menggunakan komputer sebagai fasilitas utama
dalam pengajaran. Laboratorium komputer memiliki kapasitas
sekitar 40 mahasiswa.

Gambar III. 6. Lab. Komputer
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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vii.

Bengkel Kerja
Bengkel Kerja diperuntukkan bagi mahasiswa desain yang
mengikuti mata kuliah seperti desain mebel, desain produk, dlll.
Universitas Pelita Harapan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan
untuk memudahkan mahasiswa menyelesaikan tugas di bengkel
kerja.

Gambar III. 7. Bengkel Kerja
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 8. Bengkel Kerja
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
74

viii.

Ruang Eksibisi
Ruang eksibisi digunakan sebagai ruang pamer bagi hasil
karyamahasiswa. Ruang eksibisi terletak di lobby lantai 4 dan
digunakan secara bergantian oleh mahasiswa arsitek dan desain
interior.

Gambar III. 9. Ruang Eksibisi
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

ix.

Ruang MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa)
Ruang MPM digunakan sebagai pusat kegiatan organisasi
mahasiswa jurusan desain interior UPH, seperti rapat, diskusi, dll.

Gambar III. 10. Ruang MPM
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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x.

Ruang Dosen
Ruang dosen berada di lantai 1 gedung B. Ruang dosen
FDTP-UPH menjadi satu area dengan pembagian masing-masing
jurusan untuk setiap ruangan.

Gambar III. 11. Ruang Dosen
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 12. Ruang Dosen
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Selain beberapa ruangan yang dapat digunakan mahasiswa jurusan
desain interior UPH, terdapat beberapa fasilitas umum yang diperuntukkan
bagi mahasiswa FDTP-UPH di gedung B, antara lain:

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
76

i.

Ruang Riso.
Universitas Pelita Harapan menyediakan tempat fotocopy
yang dikhususkan untuk keperluan Himpunan Mahasiswa Jurusan
(HMJ) di ruang riso ini sehingga segala kegiatan penggandaan
makalah, proposal atau laporan HMJ dapat cepat diselesaikan.

ii.

Musholla
Meskipun sebagian besar mahasiswa beragama non-muslin,
Universitas Pelita Harapan Jakarta menyediakan Musholla bagi
mahasiswa muslim untuk menjalankan ibadah.

Gambar III. 13. Musholla
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

iii.

Ruang Audio Visual
Mahasiswa jurusan desain interior seringkali mengikuti
perkuliahan dalam bentuk seminar yang diadakan di Ruang Audio
Visual yang terletak di lantai 8 gedung Menara Asia.
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Gambar III. 14. Ruang Audio Visual
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Selain fasilitas yang disediakan Universitas Pelita Harapan di atas,
fasilitas umum yang diperoleh mahasiswa, termasuk mahasiswa jurusan
desain interior antara lain:
i.

Smart Card
Masing-masing mahasiswa mendapatkan smart card yang
dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan
kegiatan perkuliahan.

ii.

SLIM
SLIM digunakan mahasiswa untuk mengetahui jadwal kuliah,
nilai ujian, dan informasi yang berkaitan dengan perkuliahan. SLIM
ada pada setiap lantai sehingga memudahkan mahasiswa mengakses
informasi dengan cepat. Mahasiswa menggunakan smart card untuk
mengoperasikan SLIM.
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Gambar III. 15. SLIM
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

iii.

Perpustakaan
Perpustakaan Pusat menyediakan berbagai sumber bacaan
dan referensi bagi mahasiswa, termasuk bagi mahasiswa jurusan
desain interior. Mahasiswa menggunakan smart card sebagai syarat
untuk masuk ke dalam perpustakaan. Dengan menunjukkan smart
card, mahasiswa mendapatkan koin untuk membuka loker dan
menyimpan barang-barang di loker.

Gambar III. 16. Perpustakaan
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Gambar III. 17. Loker
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Pada lantai 2 perpustakaan, terdapat area baca yang dapat
digunakan mahasiswa untuk membaca buku yang dibutuhkan.

Gambar III. 18. Area baca individual
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 19. Area baca santai
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Perpustakaan UPH juga menyediakan internet room yang
dapat digunakan mahasiswa untuk mencari data melalui internet.

Gambar III. 20. Internet room
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Selain area baca, internet room, terdapat sebuah ruang
perkuliahan yang ada di perpustakaan. Dosen yang mengingingkan
perkuliahan

diadakan

di

perpustakaan,

perkuliahan

dapat

dilangsungkan. Selain digunakan sebagai ruang kuliah, ruang
tersebut dapat digunakan untuk mengadakan acara seminar, sidang
magang, dll.

Gambar III. 21. Ruang Kuliah/seminar
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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iv.

Relax Area
Relax area berada dalam satu bangunan dengan perpustakaan
Universitas Pelita Harapan Jakarta. Relax area yang diperuntukkan
baik bagi mahasiswa dan dosen antara lain terdiri dari:
1.

Kantin (cafetaria)
Kantin atau cafetaria yang ada di kompleks Universitas
Pelita Harapan sangat luas. Di dalamnya terdapat bermacammacam foodcourt sehingga mahasiswa atau dosen yang
mengunjungi kantin dapat memilih makanan sesuai dengan
keinginan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau
dengan menggunakan smart card yang dimiliki oleh masingmasing mahasiswa.

Gambar III. 22. Kantin (Cafetaria)
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

2.

Relax room
Bagi mahasiswa yang ingin berkumpul bersama temanteman, berdiskusi atau mengerjakan tugas kuliah, Universitas
Pelita Harapan menyediakan relax room. Relax room atau yang
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disebut dengan MWC dibuat senyaman mungkin dengan
dilengkapi

sofa-sofa,

televisi

dan

meja

Bilyard untuk

menghilangkan kebosanan pada mahasiswa selama menunggu
jadwal kuliah yang selanjutnya atau pada saat mengerjakan
tugas

Gambar III. 23. Relax room
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

v.

Sport Area
Sport Area berada di sebelah gedung perpustakaan dan kantin
(kafetaria). Bagi mahasiswa yang ingin berolah raga, Universitas
Pelita Harapan menyediakan fasilitas seperti tmepat gym, lapangan
basket, atau lapangan voli.

Gambar III. 24. Sport Area
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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d. Lay Out
Jurusan Desain Interior UPH menggunakan gedung yang dahulu
difungsikan sebagai gedung parkir mobil kemudian dilakukan alih fungsi
desain menjadi gedung perkuliahan sehingga penataan layout kurang
memiliki fleksibilitas karena keterbatasan desain fungsi gedung yang baru
sebagai ruang belajar mengajar sangat berbeda jauh dari fungsi
sebelumnya.
e. Furniture
Jurusan Desain Interor UPH menggunakan furnitur-furnitur yang
ringan, simpel, dan praktis sehingga penggunaannya dapat disesuaikan
dengan kebutuhan atau kegiatan belajar mengajar. Ruang studi teori
menggunakan kursi yang menyatu dengan bidang untuk menulis yang
dapat dilipat sehingga menghemat ruang saat disimpan. Ruang studi
interior menggunakan meja gambar yang ringan dan simpel, dan
menggunakan kursi berroda untuk memberi kenyamanan aktivitas
mahasiswa. Pada ruang audio visual, furnitur yang digunakan mirip
dengan furnitur pada ruang studi teori, tetapi bidang menulis berwarna
gelap untuk menjaga konsentrasi mahasiswa. Pada ruang komputer, meja
komputer yang digunakan bernuansa natural dengan bentuk yang
sederhana serta menggunakan kursi beroda untuk memberi kenyamanan
pada mahasiswa. Relax room dan kantin mayoritas menggunakan sofa dan
kursi plastik berangka stainless steel. Penggunaan furnitur pada
perpustakaan bervariasi, pada area baca santai menggunakan sofa
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sedangkan pada area baca individual dan kelompok, internet room, dan
ruang multimedia menggunakan furnitue plastik berangka stainless steel.

Gambar III. 25. Furnitur Studio Interior
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 26. Furnitur Ruang Multimedia
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 27. Meja Gambar
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Gambar III. 28. Furnitur Ruang Audio Visual
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 29. Furnitur Kantin
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 30. Furnitur relax area
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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f. Unsur Pembentuk Ruang
i. Lantai
Ruang studi teori, ruang audio visual, lab. komputer, perpustakaan,
perpustakaan bahan, musholla, menggunakan lantai karpet wall to wall
untuk meredam suara bising langkah kaki dan kenyamanan pijakan.

Gambar III. 31. Lantai Perpustakaan
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 32. Lantai ruang studi teori
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 33. Lantai studio audio visual
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Ruang studio interior, ruang dosen, relax room, kantin (cavetaria),
ruang eksibisi, lobby menggunakan lantai keramik yang memiliki sifat
mudah dibersihkan.

Gambar III. 34. Lantai ruang eksibisi
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 35. Lantai Kantin (cafetaria)
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 36. Lantai relax room
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Gambar III. 37. Lantai Ruang Dosen
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

ii. Dinding
Ruang seminar menggunakan dinding karpet untuk menghasilkan
akustik yang baik dengan motif modern, sedangkan pada ruang yang
lain menggunakan dinding plester dengan finishing cat tembok dan
jendela-jendela kaca mati sebagai usaha pemanfaatan cahaya alami.

Gambar III.38. Dinding pada Ruang Audio Visual
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 39. Dinding pada Ruang Studio Interior
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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iii. Ceiling
Pada ruang audio visual, ceiling menggunakan bahan acoustik ceiling
board. Beberapa ruangan menggunakan teknik ceiling ekspos.

Gambar III. 40. Ceiling pada Ruang Studio Teori
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 41. Ceiling pada Perpustakaan
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

g. Interior Sistem
i. Pencahayaan
Secara umum, pencahayaan buatan dan pencahayaan alami
digunakan dalam ruangan-ruangan pada FSDT-UPH. Pencahayaan
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buatan digunakan pada beberapa ruangan sebagai pencahayaan utama,
dan pada beberapa ruangan sebagai pencahayaan pendukung.
Pada beberapa ruang, seperti lobby, ruang studi interior, ruang
komputer, ruang studi teori, perpustakaan bahan, ruang majelis
permusyawaratan mahasiswa, dan ruang audio visual menggunakan
pencahayaan

buatan

dengan

menggunakan

penerangan

digunakan sebagai pencahayaan utama.

Gambar III. 42. Pencahayaan pada Lobby
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 43. Pencahayaan pada Lorong
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Gambar III. 44. Pencahayaan pada Ruang MPM
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Pada ruangan lainnya seperti perpustakaan baik pada area baca,
area baca lesehan, maupun area baca santai, pada ruang studi interior,
ruang studi teori, ruang eksibisi, bengkel desain, musholla, dan relax
room, pencahayaan alami sebagai pencahayaan utama didukung
dengan pencahayaan buatan.

Gambar III. 45. Pencahayaan pada bengkel kerja
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 46. Pencahayaan pada Ruang Studi Interior
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Gambar III. 47. Pencahayaan pada ruang studi interior
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 48. Pencahayaan pada Ruang Eksibisi
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 49. Pencahayaan pada Musholla
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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ii. Penghawaan
Mayoritas penghawaan pada ruang-ruang di FSDT-UPH
menggunakan penghawaan buatan, yaitu dengan pemakaian AC
central dan AC split.

Gambar III. 50. Penghawaan pada Ruang Studi Interior
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 51. Penghawaan pada Ruang Studi Teori
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Penghawaan di sekeliling bangunan menggunakan pepohonan
sebagai peneduh dan penyaring udara kotor.
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Gambar III. 52. Sistem Penghawaan luar FSDT-UPH
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 53. Sistem Penghawaan luar FSDT-UPH
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

iii. Akustik (acoustic)
Bahan akustik digunakan karpet pada lantai, bahan akustik
pada ceiling, dan dinding yang dilapisi karpet sebagai peredam bunyi
untuk mendukung akustik pada ruangan audio visual. Pada ruang
perpustakaan, ruang studi interior, dan di beberapa ruang kelas yang
lain menggunakan lantai karpet untuk meredam suara langkah kaki.
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iv. Sistem Keamanan Bahaya Kebakaran
Sistem keamanan terhadap bahaya kebakaran di FDTP-UPH
dilengkapi dengan adanya hydrant dan tabung pemadam kebakaran
sebagai upaya penanggulangan apabila terjadi kecelakaan yang
menyebabkan kebakaran.

Gambar III. 54. Tabung Pemadam Kebakaran
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 55. Hydrant
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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v. Security System
Beberapa ruang dilengkapi dengan security access untuk
menjaga keamanan fasilitas ruangan.

Gambar III. 56. security access
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 57. security access
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

vi. Fasilitas penunjang
Terdapat beberapa fasilitas penunjang di FDTP-UPH seperti
jaringan wi-fi untuk kemudahan dalam akses internet, dan power outlet
pada beberapa tempat untuk mengisi baterai HP ataupun notebook.
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Gambar III. 58. power outlet
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 59. Wi-fi
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

h. Sistem Audio Visual
Sistem audio visual yang digunakan berupa peralatan komunikasi
sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan seperti sound system, viodeo
wall portable, screen, OHP, komputer, michrophone, dan lain-lain.

Gambar III. 60. White board & OHP
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Gambar III. 61. LCD Proyektor
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 62. Screen
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 63. Speaker
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Gambar III. 64. Komputer & Digital OHP
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

B. Jurusan Desain Interior Universitas Bina Nusantara Jakarta
1. Sejarah Singkat Binus Jakarta
Universitas Bina Nusantara pada awalnya merupakan institusi
pelatihan komputer, Modern Computer Course, pada 21 Oktober 1974.
Perkembangan institusi ini sangat pesat dengan berlandaskan pada organisasi
yang solid, tujuan yang jelas dan berdedikasi.
Perkembangan yang sangat pesat tersebut dan minat masyarakat yang
tinggi, sehingga Modern Computer Course berkembang menjadi Akademi
teknik Komputer (ATK) atau Computer Systems Academy pada tanggal 1 Juli
1981 yang emnawarkan program Diploma (D-3) jurusan Manajemen
Informatika dan Ilmu Komputer. Pada 13 Juli 1984, ATK berkembang
menjadi Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) atau
Academy of Information Management and Computer Science Jakarta. Pada 1
Juli 1985, AMIK Jakarta membuka program diploma akuntansi komputer.
Pada 21 September 1985, AMIK Jakarta berubah nama menjadi AMIK BINA
NUSANTARA. Pada bulan Maret1986, Mentri Pendidikan dan Kebudayaan,

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
100

melalui The Higher Education Board District III memberi penghargaan
kepada AMIK BINA NUSANTARA sebagai The Best Computer Academy
dalam usia yang masih muda.
Pertumbuhan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas
dalam teknologi informatika sehingga memotivasi Bina Nusantara untuk
mendirikan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK)
atau Institute of Information Management and Computer Science BINA
NUSANTARA pada 1 Juli 1986 yang menawarkan program S1 Manajemen
Informatika, Ilmu Komputer, dan Teknik Komputer.
Pada tanggal 9 November 1987, AMIK BINA NUSANTARA
bergabung dengan STMIK BINA NUSANTARA menjadi satu institusi yang
menawarkan Program Diploma (D-3) dan Program Sarjana (S1). STMIK
BINA NUSANTARA mendapatkan status terakreditasi untuk semua program
dan tingkatan pada 28 Maret 1992. Setelah mendapatkan reputasi yang bagus,
STMIK BINA NUSANTARA membuka Program Magister (S-2) jurusan
Managemen Sistem Informasi, pada 10 Mei 1993.
Pada perkembangan selanjutnya, Univeritas Bina Nusantara berdiri
tanggal 8 Agustus 1996. STMIK BINA NUSANTARA melebur dengan
Universitas Bina Nusantara pada tanggal 20 Desember 1998 dengan lima
fakultas, yaitu Computer Sciences, Economics, Engineering, Literature, and
Mathematics & Statistics, with one Master Program. Hingga tahun 2009,
Universitas Bina Nusantara memiliki program sarjana dengan tujuh fakultas,
yaitu:
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a. Fakultas Ilmu Komputer yang terbagi menjadi empat jurusan, yaitu teknik
informatika, sistem informasi, teknik komputer dan komputerisasi
akuntansi.
b. Fakultas Sains dan Teknologi yang terbagi dalam jurusan teknik industri
teknik sipil, dan arsitektur
c. Program Ganda yang terbagi dalam jurusan matematika dan teknik
informatika, statistik dan teknik informatika, manajemen dan sistem
informasi, akuntansi dan sistem informasi, teknik industri dan manajemen,
sistem informasi dan teknik industri.
d.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terbagi dalam jurusan akuntansi,
manajemen dan hotel management.

e.

Fakultas Bahasa dan Budaya dengan jurusan sastra Inggris, sastra Jepang,
dan sastra cina.

f.

Fakultas Komunikasi & Multimedia yang terbagi dalam Desain
Komunikasi Visual, Marketing Komunikasi dan Desain Interior.

g.

Fakultas Psikologi
Selain program sarjana, Universitas Bina Nusantara memiliki program

sarjana (program internasional) dan program pasca sarjana yang terbagi ke
dalam beberapa jurusan.
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2. Lokasi Universitas Bina Nusantara Jakarta

Gambar III. 65. Peta Lokasi Kampus Bina Nusantara
Sumber: www.binus.ac.id

3. Jurusan Desain Interior Binus Jakarta
Jurusan S1 Desain Interior Universitas Bina Nusantara Jakarta
merupakan program di bidang desain interior dengan kurikulum yang
disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jurusan Desain Interior membimbing
mahasiswa menuju seorang yang profesional dalam presentasi, perancangan
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dan proses desain. Dengan strategi memperbanyak bobot content lokal dalam
proses pengajaran, Eco Technology dan “Green Design”.
Lulusan jurusan desain interior diharapkan dapat memahami dan
memecahkan permasalahan mengenai rumah tinggal, tentang pencahayaan,
toko, kantor, hotel dan tempat komersial lainnya, terlatih untuk mampu
menyiapkan konsep presentasi desain gambar 3D secara professional,
mempunyai kemampuan tingkat dasar dan tinggi yang disesuaikan dengan
tantangan dalam bisnis desain interior, dan dengan adanya mata kuliah
komputer yang merupakan karakter dari program studi design interior yang
mengarah pada teknologi desain,
Keunggulan jurusan Desain Interior Universitas Bina Nusantara adalah
menyediakan laboratorium lighting & material/ samples library, mata kuliah
entrepreneurship untuk membekali mahasiswa yang berniat berwiraswasta,
advance CAD Design, peminatan jurusan terbagi menjadi Interior Design,
Furniture Design dan Software legal.
a. Lokasi Jurusan Desain Interior Binus Jakarta
Universitas Bina Nusantara Jakarta memiliki tiga kampus yang
terletak terpisah, yaitu Kampus Anggrek, Kampus Kijang dan Kampus
Sayhdan. Jurusan Desain Interior dalam aktivitas dan kegiatan perkuliahan
menggunakan Kampus Anggrek di Jalan Kebon Jeruk Raya dan Kampus
Syahdan yang terletak di Jalan K.H. Syahdan.
b. Fasilitas Jurusan Desain Interior Binus Jakarta
Fasilitas yang disediakan untuk mahasiswa sebagai penunjang
kegiatan perkuliahan antara lain studio manual dengan meja gambar
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ukuran

A2,

laboratorium

komputer

cad,

laboratorium

lighting,

material/samples library, kelas-kelas teori, perpustakaan buku-buku
interior dan lab/ Furniture Workshop.
c. Kurikulum Jurusan Desain Interior Universitas Bina Nusantara

Subject Code
G0772
G0782
G0602
W0274
W0284
W0294
CB112
CB122
CB132
CB142
W0544
W0584
W0234
W0244
W0256
W0266
W0164
W0176
W0186
W0196
W0206
Subject Code
W0402
W0334
W0554
W0594
J0692
W0342
W0352

Subject
Bahasa Inggris I
Bahasa Inggris II
Bahasa Inggris III
CAD Design I
CAD Design II
CAD Design III
Character Building I
Character Building II
Character Building III
Character Building IV
Computer Interior for Commercial & Hospitality
Computer Interior for Furniture & Interior
Accessories
Desain Furniture I
Desain Furniture II
Desain Furniture III
Desain Furniture IV
Desain Interior I
Desain Interior II
Desain Interior III
Desain Interior IV
Desain Interior V
Subject
Desain Lintas Budaya
Desain Pencahayaan
Desain Pencahayaan : Commercial & Retail
Desain Pencahayaan : Display & Exhibition
Entrepreneurship
Entrepreneurship I
Entrepreneurship II
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W0222
W0462
W0212
W0472
R0142
W0392
W0433
W0602
W0446
W0092
W0102
W0032
W0042
W0073
W0083
W0302
W0532
I0192
W0053
W0063
W0312
W0142
W0152
W0562
W0574
W0362
Subject Code
W0374
W0523
W0512
W0132
W0112
W0122
W0502
W0384
W0624
W0414
W0614
W0323

Ergonomi
Ergonomi Interior
Estetika
Estetika Interior
Fisika Bangunan
Fisika Bangunan
Fotografi
Green Design
Kerja Praktek
Konstruksi Bangunan I
Konstruksi Bangunan II
Menggambar I
Menggambar II
Menggambar Teknik I
Menggambar Teknik II
Metodologi Desain
Metodologi Desain Interior
Metodologi Penelitian
Nirmana I
Nirmana II
Pengetahuan Antropologi Budaya
Pengetahuan Bahan Bangunan I
Pengetahuan Bahan Bangunan II
Pengetahuan Bahan dan Finishing Furniture I
Pengetahuan Bahan dan Finishing Furniture II
Pengetahuan Material dan Finishing I
Subject
Pengetahuan Material dan Finishing II
Presentasi Portofolio
Sejarah Desain Interior dan Kebudayaan
Sejarah Seni Rupa III
Sejarah Seni Rupa I
Sejarah Seni Rupa II
Sejarah Seni Rupa Indonesia
Seminar
Seminar
Statika Bangunan
Statika Bangunan Ruang Dalam
Teknik Presentasi

commit to user

2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
Credit
4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
106

W0012
W0024
W0458
W0423

Teori Dasar Seni Rupa
Teori Warna
Tugas Akhir
Visual Merchandising

2
4
8

4. Aktivitas dan Fasilitas
a. Ruang Studi Teori
Ruang studi teori digunakan dalam kegiatan belajar mengajar
jurusan desain interior Bina Nusantara. Ruang studi teori memiliki
kapasitas 42 orang mahasiswa.

Gambar III. 66. Komputer & Digital OHP
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

b. Ruang Gambar
Ruang gambar dengan pola memusat, objek gambar berada di
tengah ruangan. Ruang gambar memiliki kapasitas 40 orang.

Gambar III. 67. Komputer & Digital OHP
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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c. Ruang Komputer
Ruang komputer berkapasitas sekita 60 orang dengan susunan meja
linier.

Gambar III. 68. Komputer & Digital OHP
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

d. Relax room
Relax room digunakan sebagai tempat refreshing bagi mahasiswa.
Pada ruangan ini terdapat ruang pertemuan kecil dengan suasana santai
yang dapat digunakan mahasiswa maupun dosen sebagai tempat diskusi
atau rapat kecil.

Gambar III. 69. relax room
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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e. Perpustakaan
Perpustakaan Bina Nusantara berada di lantai satu gedung Anggrek
dengan langit-langit terbuka hingga lantai delapan sehingga memberikan
kesan luas dan tidak penat. Perpustakaan sebagai unit pendukung yang
berfungsi sebagai sarana edukasi, informasi, riset, rekreasi, dan publikasi
yang mendukung proses pembelajaran dan perkuliahan mahasiswa.
Perpustakaan Bina Nusantara memiliki kurang lebih 70.000
eksemplar koleksi, yang terdiri dari koleksi tercetak, jurnal ilmiah dalam
dan luar negeri, CD ROM, VCD, kaset, majalah, dan koran yang diolah
dan disusun sesuai dengan sistem Dewey Decimal Classification (DDC).
Selain itu, juga terdapat fasilitas hot spot yang berlokasi di ruang baca.
Layanan perpustakaan terbagi di 3 lokasi, yaitu di Kampus
Anggrek sebagai perpustakaan pusat, seluas 1.400 m2, Kampus JWC di
Jl. Hang Lekir I No. 6 seluas 286 m2, dan Kampus Kijang di Jl.
Kemanggisan Ilir III no. 45, seluas 135 m2. Layanan di Kampus Kijang
telah dikembangkan bersama dengan Self Access Language Learning
Centre (SALLC) yang bekerja sama dengan Fakultas Sastra Jam buka
layanan rata-rata 8 jam per hari, sedangkan untuk layanan berbasis website
meliputi 24 jam selama 7 hari.

Gambar III. 70. Perpustakaan
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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f. Ruang Dosen
Ruang dosen menggunakan sekat-sekat untuk memberikan privacy.

Gambar III. 71. Ruang Dosen
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

5. Layout
Jurusan Desain Interior merupakan jurusan baru di Universitas Bina
Nusantara Jakarta sehingga penggunaan ruang bergantian dengan jurusan
lainnya seperti desain komunikasi visual dan arsitek. Perkuliahan jurusan
desain interior berlangsung di Gedung Anggrek dan gedung lama.
6. Furnitur
Jurusan Desain Interor Bina Nusantara menggunakan furnitur-furnitur
yang ringan, simpel, dan praktis sehingga penggunaannya dapat disesuaikan
dengan kebutuhan atau kegiatan belajar mengajar. Pada ruang studi teori,
menggunakan meja panjang tiga sheet dengan kapasitas ruang kelas 42 orang
mahasiswa. Pada ruang lab. Komputer menggunakan meja komputer yang
digunakan

bernuansa modern

dengan bentuk

yang

sederhana serta

menggunakan kursi beroda untuk memberi kenyamanan pada mahasiswa.
Relax room menggunakan kursi sofa dengan meja yang terbuat dari hard
board dengan finishing veneer motif kayu. Pada ruang gambar, digunakan
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meja gambar kaca yang dilengkapi dengan lampu TL berangka besi finishing
cat duko.

Gambar III. 72. Furnitur pada Ruang Studi Teori
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 73. Furnitur pada Lab. Komputer
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 74. Furnitur pada Relax Area
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Gambar III. 75. Meja Gambar
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

7. Unsur pembentuk ruang
a. Dinding
Semua dinding yang ada menggunakan dinding plester dengan
finishing cat dinding. Pada bagian atas terdapat jendela-jendela sebagai
usaha memanfaatkan cahaya alami. Pada ruang dosen menggunakan
wallpaper bermotif bunga berwarna hitam putih dan abu-abu. Dinding
pada relax area menggunakan dinding kayu pada beberapa sisi.

Gambar III. 76. Dinding Kayu pada Relax Area
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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b. Lantai
Lantai yang digunakan adalah jenis lantai keramik putih. Pada
relax area menggunakan perpaduan antara parquet dan granito. Pada area
baca perpustakaan menggunakan karpet untuk meredam suara langkah
kaki.

Gambar III. 77. Lantai pada Relax Area
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 78. Lantai pada Ruang Gambar
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 79Lantai pada Lorong Universitas
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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c. Ceiling
Ceiling exel-tone digunakan pada ruang studi teori, sedangkan pada
ruang yang lain digunakan ceiling yang terbuat dari gypsum.

Gambar III. 80. Ceiling pada Ruang Studi Teori
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 81. Ceiling pada Ruang Administrasi
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

8. Interior Sistem
a. Pencahayaan
Secara umum, pencahayaan buatan dan pencahayaan alami
digunakan dalam ruangan-ruangan pada jurusan desain interior Bina
Nusantara. Pencahayaan buatan digunakan pada beberapa ruangan sebagai
pencahayaan utama, dan pada beberapa ruangan sebagai pencahayaan
pendukung.
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Gambar III. 82. Pencahayaan pada Lab. Komputer
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 83. Pencahayaan pada ruangan
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

b. Penghawaan
Mayoritas penghawaan pada ruang-ruang di Universitas Bina
Nusantara menggunakan penghawaan buatan, yaitu dengan pemakaian AC
central dan AC split. Pada Kampus Anggrek, penghawaan menggunakan
AC central sedangkan pada kampus Syahdan menggunakan AC split.
c. Akustik
Ruangan-ruangan pada jurusan desain interior Universitas Bina
Nusantara tidak menggunakan sistem akustik khusus.
9. Sistem Audio Visual
Sistem audio visual yang digunakan berupa peralatan komunikasi
sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan seperti sound system, viodeo wall
portable, screen, OHP, komputer, michrophone, dan lain-lain.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
115

Gambar III. 84. LCD Proyektor
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

C.

Jurusan Desain Interior Universitas Sebelas Maret Surakarta

1. Sejarah Singkat Jurusan Desain Interior UNS
Jurusan desain interior pada awalnya merupakan Program Studi
Arsitektur Interior, Jurusan Seni Rupa, Fakultas Sastra dan Budaya yang
berdiri pada tahun 1981. Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 0201/0/1995 berubah menjadi Program Studi Desain Interior,
Jurusan Seni Rupa dan Fakultas Sastra.
Dengan diterbiutkannya SK Mentri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia No. 156/0/2002 tertanggal 13 Agustus 2002 tentang Perubahan Atas
Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0201/0/1995 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, maka Program Studi
Desain Interior berubah menjadi Jurusan Desain Interior, Fakultas Sastra dan
Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selama rentang waktu sejak
berdirinya, telah menghasilkan lulusan yang tersebar di berbagai tempat di
Indonesia, diantaranya bekerja sebagai dosen perguruan tinggi negeri maupun
swasta terkemuka, sebagai desainer interior pada biro konsultan interior
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terkemuka di kota-kota besar di Indonesia, sebagai desainer mebel pada
industri mebel, sebagai wiraswastawan yang bergerak dalam bidang mebel
dan pelaksana desain interior.
Pengembangan Jurusan Desain Interior telah mengalami lonjakan yang
cukup signifikan yaitu dengan tenaga pengajar mayoritas sudah berpendidikan
S2 dan S3 (dalam proses studi), sarana dan prasarana seperti labiratorium,
ruang kelas ber AC dan peralatan penunjang pengajaran lengkap, serta
kurikulum yang selalu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan sumber daya
manusia

yang

profesional

dalam

bidang

desain

interior

yang

perkembangannya sangat cepat. Selain itu telah banyak karya-karya ilmiah
yang dihasilkan seperti penelitian oleh dosen, tulisan ilmiah yang telah
diterbitkan oleh jurnal ilmiah baik di dalam Universitas Sebelas Maret sendiri
maupun Universitas lainnya. Pengabdian masyarakat dalam bentuk pembinaan
dan pengembaan industri kerajinan di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah,
kegiatan pembinaan dan konsultatif desain interior melalui media cerak dan
siaran televisi lokal Surakarta. Pameran karya desain interior dan mebel pada
ajang pameran sklal lokal, nasional, maupun internasional.
2. Visi Jurusan Desain Interior UNS
Visi Jurusan Desain Interior UNS adalah mempersiapkan sumber daya
manusia terdidik dan bertaqwa kepada Tuhan YME yang bertumpu pada
budaya nasional terutama nilai-nilai luhur budaya Jawa serta berkeahlian dan
berketrampilan dalam bidang desain interior yang mampu bersaing pada
tingkat nasional maupun internasional.
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3. Misi Jurusan Desain Interior UNS
Misi Jurusan Desain Interior UNS adalah:
a. Menyelenggarakan pendidikan Desain Interior yang demokratis terpadu
antara kegiatan kurikuler dan ekstrakulikuler, pemanfaatan teknologi dan
informasi

yang

mutakhir

dengan

memperhatikan

perkembangan

masyarakat.
b. Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengabdian pada
masyarakat yang berbasis pada penelitian untuk menjawab berbagai
permasalahan di tingkat nasional, dan internasional.
4. Tujuan Pendirian Jurusan Desain Interior UNS
Tujuan pendirian jurusan Desain Interior UNS adalah:
a. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya, dan
memiliki sikap dan jati diri yang dilandasi budaya Jawa pada khususnya
dan Indonesia pada umumnya yang berkemampuan akademik dan
profesional di bidang Desain Interior.
b. Menghasilkan produk-produk penelitian, karya ilmiah, karya desain yang
bertumpu

dan

sekaligus

berdampak

pada

pengembangan

ilmu

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berorientasi
kepada kepentingan masyarakat umum.
c. Menghasilkan lulusan di bidang Desain Interior yang mandiri dan beretos
kerja tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun
internasional.
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5. Program Pengembangan Jurusan Desain Interior
Arah program pengembangan Jurusan Desain Interior meliputi empat
hal, yaitu:
a.

Meningkatkan proses belakar mengajar yang meliputi memperpendek
masa studi mahasiswa, penyaluran proses magang (kerja praktek),
manajemen pelaksanaan tugas akhir yang terkoordinir dan meningkatkan
kualitas lulusan.

b. Merintis pendirian Pusat Kajian dan Pengembangan Desain yang
diharapkan menjadi Pusat Studi andalan pengembangan desain UNS.
c.

Meningkatkan kualitas penelitian dan eksperimen kreatif melalui
kompetisi dan ajang pameran karya desain.

d. Meningkatkan frekuensi dan memperluas cakupan wilayah pengabdian
kepada masyarakat.
Jurusan Desain Interior mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak
sebagai upaya pengembangan dan peningkatan kualitas, antara lain:
a. GTz Red dan ASMINDO, Pengembangan desain furnitur pada industri
mebel di Solo Raya
b. TA TV, program acara televisi ‘HUNIAN’
c. Solopos, narasumber rubrik GRIYA
d. HDII (Himpunan Desainer Interior Indonesia) Pusat dan HDII Cabang
Surakarta, Seminar, Workshop, Pameran dan Narasumber.
e. Majalah Genta, Pengasuh Rubrik Interior, Arsitektur dan Budaya
f. Olympic Furniture, Workshop Furniture.
g. Benefindo, Workshop Furniture
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h. INIAS, Knowledge Sharing dan Workshop
i.

Biro konsultan Perancangan Interior di berbagai kota besar di Indonesia
sebagai tempat kerja profesi atau magang.

6. Strategi Pencapaian Jurusan Desain Interior UNS
Strategi Pencapaian Jurusan Desain Interior meliputi:
a. Meningkatkan relevansi mutu pendidikan melalui kegiatan pengembangan
kurikulum dan silabus serta peningkatan kualitas mata kuliah bidang
keahlian.
b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui kegiatan peningkatan
kualitas dan kuantitas proses pembelajaran, layanan labiratorium,
perpustakaan, dan jaringan internet, serta sistem penjaminan mutut.
c. Meningkatkan iklim akademik dengan penerbitan jurnal desain, seminar,
diskusi, penulisan buku, studi club, pameran dan pengabdian kepada
masyarakat.
d. Meningkatkan manajemen administrasi jurusan yang efektif dan efisien.
7. Aktivitas dan Fasilitas
Jurusan Desain Interior menyediakan berbagai fasilitas untuk
mendukung aktivitas, antara lain:
a. Lobby atau selasar
Lobby jurusan desain interior UNS berupa ruang persegi yang
multifungsi. Pada lobby, terdapat papan informasi utama. Selain itu, lobby
sering digunakan sebagai tempat perkuliahan bagi matakuliah tertentu dan
seringkali digunakan mahasiswa mengadakan rapat dan diskusi.
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Gambar III. 85. Loby
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 86. Selasar
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

b. Ruang Studi Teori
Ruang studi teori digunakan untuk mata kuliah teori. Fasilitas yang
terdapat di ruang studi teori antara lain AC, white board, LCD proyektor.
Kapasitas ruang studi teori berkisar antara 40 hingga 45 mahasiswa.
c. Studio Desain
Studio desain dapat menampung sekitar 60 orang mahasiswa.
Studio desain digunakan untuk studio desain interior 1- 4, desain furnitur,
desain produk, dan perkuliahan teori kelas besar.
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Gambar III. 87. Ruang Studio Desain
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

d. Studio Tugas Akhir
Studio Tugas Akhir (TA) diperuntukkan mahasiswa yang sedang
melaksanakan tugas akhir. Studio TA memiliki kapastitas sebesar empat
hingga delapan orang mahasiswa. Fasilitas yang disediakan antara lain
AC, empat buah komputer dan empat buah meja gambar, mini speaker,
serta printer A0.

Gambar III. 88. Ruang Studio Tugas Akhir
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 89. Ruang Studio Tugas Akhir
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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e. Studio Moduler
Studio moduler digunakan sebagai tempat menyimpan hasil karya
mata kuliah nirmana dan menyimpan alat-alat lab kayu dan logam.

Gambar III. 90. Ruang Studio Moduler
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 91. Ruang Studio Moduler
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

f. Kantor dosen
Kantor dosen terdiri dari ruang kepala jurusan, ruang dosen, ruang
administrasi,

serta

ruang

dokumentasi.

Ruang

kepala

jurusan

diperuntukkan kepala jurusan, ruang ini dilengkapi dengan AC, meja dan
kursi, satu buah komputer, serta meja wakil kepala jurusan dalam satu
ruangan yang sama.
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Gambar III. 92. Ruang Ketua Jurusan
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 93. Ruang Wakil Ketua Jurusan
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Ruang dosen menampung 15 dosen pengajar jurusan desain
interior. Sebagian ruang terbagi atas beberapa meja dosen yang dibatasi
oleh sekat-sekat. Masing-masing dosen mendapatkan fasilitas seperti meja
dan kursi serta rak penyimpanan file. Di ruang dosen, terdapat lemari
koleksi buku referensi, dan ruang servis area yang dilengkapi dengan
lemari es, dispenser, rak piring dan gelas, serta dua buah televisi. Selain
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itu, terdapat sebuah ruangan yang berisi dua buah komputer yang
digunakan untuk keperluan mencetak.

Gambar III. 94. Ruang Dosen
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 95. Ruang Dosen
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 96. Area service Ruang Dosen
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Ruang administrasi digunakan oleh satu orang petugas administrasi
yang mengurusi masalah administrasi jurusan. Di ruang administrasi
terdapat satu buah komputer, printer, meja dan kursi serta rak dokumen.

Gambar III. 97. Ruang Bagian Administrasi
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Ruang dokumentasi yang juga berfungsi sebagai musholla bagi dosen
yang akan menjalankan ibadah sholat. Ruang dokumentasi digunakan
sebagai ruang penyimpanan data laporan KP (kerja praktek) serta Tugas
Akhir mahasiswa.

Gambar III. 98. Mushola Ruang Dosen
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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Gambar III. 99. Ruang Dokumentasi
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

g. Laboratorium bahan
Laboratorium bahan terdapat di bagian paling ujung gedung yang
digunakan sebagai ruang perpustakaan bahan.

Gambar III. 100. Laboratorium Bahan
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 101. Ruang Laboratorium Bahan
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009
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h. Ruang penyimpanan karya studio moduler
Gudang penyimpanan karya nirmana digunakan sebagai ruang
menyimpan hasil karya mahasiswa untuk mata kuliah nirmana. Terdapat
lemari dan rak gantung untuk menyimpan karya mahasiswa.

Gambar III. 102. Ruang Dokumentasi Karya
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

Gambar III. 103. Ruang Dokumentasi Karya
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

i.

Area Internet
Terdapat satu buah komputer yang dapat digunakan mahasiswa
untuk keperluan internet.
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Gambar III. 104. Area Internet
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009

8. Lay Out
Jurusan Desain Interior FSSR UNS menggunakan gedung 2 FSSR
UNS lantai 2 sisi utara menggunakan sirkulasi linier dimana ruangan-ruangan
tersusun dalam garis lurus dan berurutan. Lobi berada di tengah-tengah zona
dari ruangan-ruangan yang ada. Beberapa ruang merupakan ruang multifungsi
dengan cara menata ulang furnitur sesuai dengan kebutuhan.
9. Furnitur dan Unsur Pembentuk Ruang
Furnitur-furnitur yang digunakan pada jurusan Desain Interior UNS
mayoritas menggunakan papan kayu dan rangka besi. Unsur pembentuk ruang
terdiri dari dinding, lantai, dan langit-langit. Mayoritas dinding jurusan desain
interior UNS menggunakan dinding plester dengan finishing cat tembok dan
pada beberapa ruangan menggunakan partisi masif dari bahan gipsum.
Lantai jurusan Desain Interior UNS menggunakan lantai keramik,
kecuali pada ruang studio TA menggunakan lantai parquet. Langit-langit
secara keseluruhan menggunakan eternit.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
129

10. Kelebihan Fasilitas Jurusan Desain Interior UNS secara Umum
Fasilitas jurusan desain interior UNS secara umum adalah memiliki
ruangan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing,
seperti ruang TA, ruang studi teori, ruang internet, ruang penyimpanan karya,
dll.

Mayoritas ruangan yang ada pada jurusan desain interior UNS

menggunakan AC sebagai pendingin ruangan dalam penghawaan untuk
mengatur suhu ruangan. Fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk keperluan
kegiatan belajar mengajar cukup lengkap, seperti disediakannya LDC, white
board, serta ruang multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai
keperluan.
11. Kekurangan Fasilitas Desain Interior UNS secara umum
Penggunaan AC pada mayoritas ruangan mengakibatkan pemborosan
listrik. Perencanaan sirkulasi udara alami kurang optimal sehingga sewaktu
listrik mati, maka sirkulasi udara di dalam ruang tidak optimal. Perencanaan
pencahayaan alami kurang optimal sehingga menimbulkan ketergantungan
pada

sumber

ketergantungan

pencahayaan
terhadap

buatan

(lampu)

penggunaan

sehingga

energi

listrik.

menyebabkan
Kurangnya

pengorganisasian karya-karya mahasiswa menyebabkan ketidakteraturan
sehingga mengurangi estetika ruangan.
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BAB IV
KONSEP DESAIN

A. Programming
1. Definisi Proyek
a. Pengertian Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Sebelas
Maret Surakarta (Jurusan Desain Interior)
Definisi dari perencanaan dan perancangan Fakultas Seni Rupa
dan Desain Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (Desain Interior)
adalah sebagai berikut :
FAKULTAS

:Bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu
bidang

ilmu

yang

terdiri

atas

beberapa

jurusan

(http://pusat bahasa.Diknas.Go.Id/kbbi)
SENI

:Keahlian membuat karya bermutu, karya yang diciptakan
dengan

keahlian

luar

biasa

(http://pusat

bahasa.Diknas.Go.Id/kbbi)
RUPA

: keadaan yang tampak di luar (pada akhirnya), roman
muka, tampang muka, paras muka, wujud, bangun,
bentuk,

macam,

jenis

(http://pusat

bahasa.Diknas.Go.Id/kbbi)
DESAIN

: kerangka, bentuk, rancangan, motif, pola (http://pusat
bahasa.Diknas.Go.Id/kbbi)

UNIVERSITAS : Perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas
yang menyelenggarakan
commit to user pendidikan ilmiah dan atau
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profesional di sejumlah disiplin ilmu tertentu (http://pusat
bahasa.Diknas.Go.Id/kbbi)
UNIVERSITAS
: salah satu perguruan tinggi di Surakarta
SEBELAS MARET
SURAKARTA
DESAIN INTERIOR : Merencanakan, menata, dan merancang
ruang

ruang

interior dalam bangunan. (Ching, 1996,

Hal. 46)
Dari definisi-definisi di atas pengertian Fakultas Seni Rupa dan
Desain Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (Desain Interior)
adalah bagian dari perguruan tinggi yang mempelajari keahlian membuat
karya berupa wujud, bangun, bentuk dan rancangan ruang interior dalam
bangunan.
Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Sebelas Maret
Surakarta (Desain Interior)

merupakan tempat mendidik calon-calon

desainer interior dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan modern.
Fasilitas memadai dan modern di sini dimaksudkan serangkaian fasilitas
yang dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.
Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Sebelas Maret
Surakarta (Desain Interior) juga terbuka bagi masyarakat umum yang
tertarik dengan dunia desain interior, walaupun akses mereka terbatas
demi keamanan dan kenyamanan pelajar. Berbagai kegiatan seminar
maupun pameran sangat terbuka bagi umum, sehingga keberadaan
bangunan ini berinteraksi dengan warga sekitar dan menghilangkan
kesenjangan.
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b. Visi dan Misi Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri
Sebelas Maret Surakarta (Desain Interior)
1) Visi
Visi FSDR UNS adalah mewujudkan fakultas yang maju,
unggul, dan terpercaya dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi
yang bertumpu pada budaya nasional terutama nilai-nilai luhur budaya
Jawa.
2) Misi
Misi FSSR UNS adalah sebagai berikut:
a. Meyelenggarakan pendidikan yang demokratis terpadu antara
kegiatan kurikulum, ekstrakurikuler, memanfaatkan teknologi dan
informasi yang mutakhir dengan memperhatikan perkembangan
budaya masyarakat.
b. Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengabdian
kepada masyarakat yang berbasis pada penelitian untuk menjawab
berbagai permasalahan di tingkat nasional, dan internasional.
c. Tujuan dan Sasaran Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas
Negeri Sebelas Maret Surakarta (Desain Interior)
1) Tujuan
Tujuan perencanaan dan perancangan Fakultas Seni Rupa dan
Desain Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (Desain Interior)
adalah :
a. Mempersiapkan kemungkinan berdirinya Fakultas Seni Rupa dan
user Maret Surakarta.
Desain Universitascommit
Negeri to
Sebelas
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b. Mewujudkan sarana pendidikan desain interior yang dilangkapi
fasilitas memadai dan modern demi menciptakan lulusan yang ahli
di bidang desain interior dan memiliki wawasan yang luas
sehingga berguna bagi masyarakat dan negara.
c. Mewujudkan bangunan pendidikan desain interior yang ekologis,
yaitu pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai
kebutuhan pada saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan yang harus
dipenuhi pada masa mendatang.
2) Sasaran
a. Pelajar lulusan SMA dan SMK yang ingin menekuni bidang desain
interior dan menjadi calon desainer interior yang ahli di bidangnya.
b. Masyarakat umum yang membutuhkan informasi dan pengetahuan
tentang desain interior.
c. Profesional desainer dan bisnisman yang mencari calon desainer
untuk ikut mengembangkan perusahaannya.
d. Staf pengajar dan pegawai administrasi.
d. Fungsi Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Sebelas
Maret Surakarta (Desain Interior)
Fungsi Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Sebelas
Maret Surakarta (Desain Interior) secara umum adalah sebagai tempat
mendidik dan mengembangkan ilmu desain dalam hal ini adalah desain
interior dan fungsi secara khusunya yaitu :
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1) Edukasi

: yaitu dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang

memadai dan modern sehingga dapat memuaskan rasa keingintahuan
pelajar tentang ilmu desain interior.
2) Informatif :

memiliki

fasilitas

untuk

mencari

informasi

dan

memberikan informasi bagi masyarakat melalui seminar –seminar
yang diadakan untuk umum, akses internet gratis melalui jaringan wifi, perpustakaan yang dapat dikunjungi oleh pihak luar.
3) Rekreatif : memiliki ruang serbaguna untuk mengadakan event
pameran desain, pameran karya seni, pameran buku, dan seminarseminar maupun pentas seni. Unsur rekreatif juga diwujudkan dengan
ruang rileks.
2. Asumsi Lokasi
Penentuan lokasi Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri
Sebelas Maret Surakarta (Desain Interior) diperlukan suatu pertimbangan yang
matang maupun faktor pendukung bagi terlaksananya kegiatan belajar
mengajar, antara lain yaitu :
a. Lokasi tersebut tidak memiliki arus lalulintas yang sangat padat demi
menjaga konsentrasi siswa.
b. Mempunyai akses yang itnggi terhadap fasilitas dan sarana penunjang
c. Lokasi mudah dijangkau dan merupakan jalur transportasi umum.
d. Lokasi memiliki akses yang tinggi terhadap instansi pendidikan yang lain.
Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka lokasi yang
ditentukan yaitu di daerah Kenthingan, Surakarta, jl. Ir. Sutami no. 1 yang
merupakan kawasan pendidikan kota Surakarta.
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Gambar IV.1. Peta Kota Surakarta
Sumber: www.indonesia-tourism.com

FSRD
UNS

Gambar IV.2. Peta
Asumsi
Lokasi FSRD UNS
commit
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3. Struktur Organisasi

DEKAN
Senat Fakultas
Pembantu Dekan I
Pembantu Dekan II
Pembantu Dekan III

Kabag. Tata Usaha

Kasubag
Pend.

Kasubag Keu.
Kepeg

Kajur
Kriya Seni

Kajur Seni
Rupa
Murni

Kajur
Deskomvs

Kajur
Desain
Interior

Ketua Lab
Kriya Seni

Ketua Lab
Seni Rupa
Murni

Ketua lab
Deskomvs

Ketua Lab
Desain
Interior

Kasubag.
Kmhs

Ketua Program
III Deskomvis

Ketua Program
III Deskomvis

Ketua Program
III Deskomvis

Ketua Program
III Deskomvis

Ketua Lab.
Deskomvis

Ketua Lab.
Deskomvis

Ketua Lab.
Deskomvis

Ketua Lab.
Deskomvis

Kasubag.
Umkap

Gambar IV.3. Bagan Struktur Organisasi Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri
Sebelas Maret Surakarta (Desain Interior)
Sumber: analisa penulis, 2009

4. Tinjauan Kegiatan
Kegiatan di Jurusan Desain Interior meliputi (1) kegiatan utama seperti
kuliah teori, dan kuliah praktek yang terdiri dari mata kuliah menggambar,
modular, komputer, dan bengkel
commitkerja,
to user(2) kegiatan pendukung, seperti
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seminar, workshop, dan pameran, (3) kegiatan pengelola yang terdiri dari
kegiatan pengelolaan administrasi umum, meliputi penerimaan mahasiswa
baru, her-registrasi, dan pengarsipan, serta kegiatan pengelolaan operasional,
meliputi teknisi komputer, peralatan dan perlengkapan, (4) kegiatan service
yang terdiri

mechanical electrical, dan maintenance bangunan, serta (5)

kegiatan penunjang yang terdiri dari kegiatan pertunjukan pentas seni, klinik
kesehatan, kebutuhan lavatory, kebutuhan ibadah (mushola), kebutuhan
konsumsi, kebutuhan telekomunikasi.
5. Pelaku kegiatan
Pelaku kegiatan di Jurusan Desain Interior meliputi mahasiswa,
penyelenggara yang terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap, dan
pengelola yang terdiri dari pengelola administrasi umum, pengelola bangunan,
dan pengelola maintenance.
6. Pola Kegiatan
a. Pola kegiatan mahasiswa
Datang

- lobby
- loker

Pulang

- lobby
- loker

- ruang studi
- internet
- perpustakaan
- kantin
- ruang dosen (konsultasi)

Gambar IV. 4. Pola kegiatan mahasiswa
Sumber: Analisa Penulis

b. Pola kegiatan staf pengajar

Datang

- lobby
- loker dosen

Pulang

- lobby
- loker dosen

- kantor (ruang dosen)
- absensi
- ruang rapat
- ruang studi (mengajar)
- internet
- perpustakaan
- kantin

Gambar
IV. 5. Pola
kegiatan mahasiswa
commit
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c. Pola kegiatan pengelola administrasi
-

Datang

Pulang

kantor
absensi
ruang rapat
ruang arsip
kegiatan administrasi

Gambar IV. 6. Pola kegiatan pengelola administrasi
Sumber: Analisa Penulis

d. Pola kegiatan pengunjung pameran
- Ruang pameran
- kantin

Lobby

Datang

Pulang

Gambar IV. 7. Pola kegiatan pengunjung pameran
Sumber: Analisa Penulis

7. Analisa Kebutuhan Ruang
a. Kelompok mahasiswa
AKTIVITAS
1.
2.
3.
4.

Datang, menyesuaikan diri
Mencari informasi
Menitipkan barang
Mengikuti perkuliahan

5. Mengakses informasi
6. Kebutuhan konsumsi
7. Konsultasi
8. Mengadakan/mengikuti
kegiatan
9. Aktivitas pribadi
10. komunikasi

KEBUTUHAN RUANG
-

Lobby
Resepsionis
Loker
R. Kuliah teori
R. Komputer
Studio gambar
R. Internet
Perpustakaan
Kantin
Studio
R. konsultasi
R. Serba guna
Toilet
Mushola
Klinik kesehatan
Telepon umum

Tabel 5. Analisa kebutuhan ruang kelompok mahasiswa
Sumber: Analisa Penulis
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b. Kelompok staf pengajar
BAGIAN
1. Pimpinan
dan wakil

2. Staf
pengajar
(dosen)

AKTIVITAS
- Perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan,
pengkoordinasian
- Pengawasan
dan
evaluasi
- Penerimaan tamu
- Mempersiapkan
materi perkuliahan
- Mengadakan kuliah
- Menerima konsultasi
dari mahasiswa

KEBUTUHAN
RUANG
- R. Kerja
- R. Rapat
- R. Tamu

- R. Kerja
- R. Kuliah
- R. Arsip

Tabel 6. Analisa kebutuhan ruang kelompok staf pengajar
Sumber: Analisa Penulis

c. Kelompok maintenance bangunan
BAGIAN

AKTIVITAS

1. Cleaning
service

2. MEE

- Membersihkan
lantai
- Membersihkan
jendela
- Merawat meja dan
peralatan
perkuliahan
- Merawat instalasi
listrik

KEBUTUHAN
RUANG
- Ruang
service

cleaning

- Ruang MEE

Tabel 7. Analisa kebutuhan ruang kelompok maintenance bangunan
Sumber: Analisa Penulis

8. Analisa Kegiatan dan Besaran Ruang
Besaran ruang pendidikan desain interior disesuaikan menurut
kebutuhan dan standart yang telah ditetapkan berdasarkan ukuran :
a. HD

: Dimensi Manusia dan Ruang Interior

b. DA

: Data Arsitek

c. TS

: Time Saver
for interior
commit
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Ruang

Keterangan

Standart

Luas

§ Kapasitas 20% dari
jumlah
pengguna
bangunan per hari =
40-60 orang
1. Lobby

HD
§ Standart : 0.9 m²/orang
§ Luas : 60 x 0.9 = 54
m²

Literatur Lobby

Gambar IV. 8. Zona sirkulasi
Sumber : Panero, 2003, hal 33

Gambar IV. 9. Lebar lintasan publik utama
Sumber : Panero, 2003, hal 201
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RUANG

KETERANGAN

STANDART

LUAS

§ 10% dari mahasiswa
5 angkatan, 40
mhsw/ angkatan :
200 x 10% = 20
staf pengajar
2.R. Staf Pengajar

§ Meja kerja bentuk
‘U’ dengan cabinet :
5.44 m² / staf

HD

§ Luas : 20 x 5.44 =
108.8 ²m

108.8 m²

§ Kapasitas 2 orang
§ Standart area kerja :
3. R. Pimpinan/ Wakil

12m²/orang

TS

§ Luas : 2 x 12 = 24
m²

24 m²

§ Kapasitas 10 orang
§ Standart : 0.8
4. R. Rapat

m²/orang

HD
TS

§ Luas : 10 x 0.8 = 8
m²
5.R. Arsip

8 m²

§ Asumsi 8 m²

asumsi

8 m²

TOTAL

148.8 m²

Perhitungan Kebutuhan Ruang

148.8 m² +
20%

commit to user
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RUANG

KETERANGAN

STANDART

LUAS

§ Kapasitas : 40 orang
§ Standart : 1.2
6. R. Studi Teori

m²/orang

HD
DA

§ Luas : 40 x 1.2 = 48
m²

48 m²
Perhitungan Kebutuhan Ruang

Kebutuhan 2 Ruang Studi Teori

48 m² +
20%
= 57.6m²
= 115.2 m²

Literatur Ruang Studi Teori

Gambar IV. 10. Kursi untuk penggunaan umum
Sumber : Panero, 2003, hal 128

Gambar IV. 11. Jarak dari layar hingga baris pertama
Sumber : Panero, 2003, hal 297
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RUANG

KETERANGAN

STANDART

LUAS

§ Kapasitas 70% dari
jumlah
pengguna
bangunan per hari =
140 orang
7. R. Pamer

HD
§ Standart : 0.9 m²/orang
§ Luas : 140 x 0.9 = 126
m²

126 m2

Literatur ruang pamer

Gambar IV. 12. Display Karya Seni
Sumber : Panero, 2003, hal 138

§ Standart : 300
m²/10000 koleksi
8. Perpustakaan

§ Asumsi 4000 koleksi
§ Luas : 300 x 2/5 = 120
m²
Literatur ruang pamer

Gambar IV. 13. Area display buku
Sumber
: Panero, 2003, hal 205
commit
to user

DA
120 m²

144
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

RUANG

KETERANGAN

STANDART

LUAS

§ Kapasitas 45 toleransi

9. R. Studi Desain

§ Standart area kerja :
2.13m²/orang
§ Luas : 45 x 2.13 =
95.85 m²

HD
DA
95.85 m²

Literatur ruang Studio desain

Gambar IV. 14. Meja gambar/jarak bersih antara meja gambar
Sumber : Panero, 2003, hal 264

§ Kapasitas 45 orang

10. R. Studio Moduler

§ Standart area kerja =
212.1m²/ orang
§ Luas : 45 x 212.1 =
95.4 m²

HD

95.4 m²

§ Kapasitas 45 orang

11. R. Komputer

§ Standart area kerja =
1.82m²/ orang

HD

§ Luas : 45 x 1.82 =
81.9 m²

81.9 m²

§ Kapasitas 10% dari
mahasiswa 5 angkatan
= 10% x 200 = 20 unit
komputer
12. R. Internet

§ Standart area kerja :
1.82m²/unit
§ Luas : 20 x 1.82 =
36.4 m²

commit to user
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RUANG

KETERANGAN

STANDART

LUAS

§ Kapasitas asumsi 60
orang
§ Area
makan
sirkulasi
:
m²/orang

13. R. Rileks

dan
1.96

§ Dapur : 2.57 m²/staf,
asumsi 6 staf à 6 x
2.57m² = 15.42m²

HD

§ Luas : (60 x 1.96)
+15.42
= 117.6 + 15.42
= 133.02 m²

133.02 m²

Literatur ruang rileks

Gambar IV. 15. Jarak bersih minimal di belakang kursi makan
Sumber : Panero, 2003, hal 146

Gambar IV. 16.commit
Kebutuhan
jarak bersih antara meja makan dan bufet
to user
Sumber : Panero, 2003, hal 145
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RUANG

KETERANGAN

STANDART

LUAS

§ Asumsi pengguna 200
orang
§ Luas @loker = 0.3 m²
14. Loker
§ Luas : 200 x 0.3 m²

HD
asumsi

= 120 m²
§ Asumsi 9 m²

15. R. Sekuriti

120 m²
asumsi

9 m²

§ Kapasitas 20 orang

16. R. Administrasi

§ Standart area kerja :
2.84m²/orang

HD

§ Luas : 20 x 2.84 =
56.8 m²

56.8 m²

§ Kapasitas 8 orang

17. R. Cleaning Servis

§ Luas are kerja :
1.64m²/orang

HD

§ Luas : 8 x 1.64 =
13.12m²
§ Asumsi 8 m²

18. R. MEE

13.12m²
asumsi

8 m²

§ Kapasitas 20 orang

19. R. Toilet, Lavatory

§ Standart :
2.42m²/orang

HD

§ Luas : 20 x 2.42 =
48.4m²

48.4 m²

§ Kapasitas 10 orang
§ Asumsi : 1m²/orang
20. R. Mushola

asumsi

§ Luas : 10 x 1m² : 10
m²

TOTAL LUAS KEBUTUHAN RUANG

Tabel 8. Analisa kegiatan dan besaran ruang
Sumber: Analisa Penulis
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9. Sistem Organisai Ruang
a. Pertimbangan
Untuk mendapatkan bentuk organisasi ruang yang sesuai dengan
fungsi pusat pendidikan desain interior, maka orgaanisasi ruang harus
memenuhi kriteria sebagai berikut :
1) Pengelompokan ruang sesuai dengan pengelompokan kegiatan.
2) Tingkat efisiensi ruang yang cukup.
3) Pengaturan tingkat kebisingan untuk menjamin konsentrasi saat
perkuliahan.
4) Sirkulasi antar ruang yang nyaman dan cukup.
b. Alternatif pengorganisasian ruang
ORGANISASI
RUANG

KEUNTUNGAN

KERUGIAN

1. Linier

- Mudah menyesuaikan
kondisi
- Sirkulasi jelas dan
terarah
- Pencapaian mudah
- Adanya hirarki ruang

- Kurang efisien, dan
butuh banyak ruang
- Tidak ada orientasi
utama dari semua
ruang
- Tidak ada
pengelompo- kan
dan pemilahan
kegiatan

2. Terpusat

- Memiliki pusat /
orientasi kegiatan
- Bersifat stabil
- Pencapaian ke titik tertentu mudah & langsung
- Efisiensi tinggi

- Arah sirkulasi
terpusat pada satu
titik, sehingga
perhatian ke titik
lain berkurang

commit to user
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ORGANISASI
RUANG

KEUNTUNGAN

KERUGIAN

3. Radial

- Perpaduan antara
organi- sasi linier dan
radial
- Menghasilkan pola
dinamis
- Pencapaian ke titik
terten- tu mudah dan
langsung

- Arah sirkulasi
terpusat pada satu
titik, sehingga
perhatian ke titik
lain berkurang

4. Cluster

- Dapat menerima ruang –
ruang yang berlainan
bentuknya
- Luwes dan dapat menerima pertumbuhan dan
perubahan langsug tanpa
mempengaruhi karakternya

- Tidak ada orientasi
utama pada ruang
- Kontrol visual
kurang baik

Tabel 9. Alternatif pengorganisasian ruang
Sumber: Analisa Penulis

Dari keempat alternatif di atas, penulis menggunakan organisasi
ruang cluster karena organisasi ruang cluster bersifat luwes dan dapat
menerima

pertumbuhan

dan

perubahan

secara

langsung

tanpa

mempengaruhi karakternya. Sistem organisasi ruang cluster juga mudah
beradaptasi dengan ruang-ruang multifungsi, sehingga organisasi ruang ini
sesuai apabila diterapkan dalam mendesain Jurusan Desain Interior.

10. Sistem Sirkulasi
Terdapat beberapa jenis sistem sirkulasi, yaitu:
a. Linier
Semua jalan pada dasarnya adalah linier. Jalan yang lurus dapat
commit
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menjadi unsur pengorganisir
utama
untuk satu deret ruang-ruang. Di
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samping itu, jalan dapat berbentuk lengkung atau berbelok arah,
memotong jalan lain, bercabang-cabang, atau membentuk putaran (loop).
b. Radial
Konfigurasi radial memiliki jalan-jalan lurus yang berkermbang
dari atau berhenti pada sebuah pusat, titik bersarna.
c. Spiral (berputar)
Sebuah konfigurasi spiral adalah suatu jalan tunggal menerus,
yang berasal dari titik pusat, mengelilingi pusat dengan jarak yang
berubah
d. Grid
Konfigurasi grid terdiri dari dua pasang jalan sejajar yang Saling
berpotonqan pada jarak yang sama dan menciptakan bujur sangkar atau
kawasan-kawasan ruang segi empat.
e. Jaringan
Suatu

konfigurasi

jaringan

terdiri

dari

jalan-jalan

yang

menghubungkan titik-titik tertentu di dalam ruang.
f. Komposit (gabungan)
Pada

kenyataannya,

sebuah

bangunan

umumnya

membuat

kombinasi dari pola-pola di atas. Hal terpenting dalam setiap pola
adalah pusat kegiatan, jalan masuk ke ruangan atau kamar, serta tempat
untuk sirkulasi vertikal berupa tangga-tangga, landaian, dan elevator.
Semua bentuk titik

pusat ini

memberikan

kejelasan jalur

pergerakan melalui bangunan dan menyediakan kesempatan untuk berhenti
sejenak, beristirahat, dan menentukan orientasi. Untuk menghindari
timbulnya orientasi yang Membingungkan, suatu susunan hirarkis di
commit to user
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antara jalur-jalur dan titik bangunan dapat dibangun dengan membedakan
skala, bentuk, panjang, serta penempatannya.
Berdasarkan beberapa alternatif dalam sistem sirkulasi di atas, penulis
menggunakan sistem sirkulasi komposit karena kebutuhan kegiatan pengguna
bangunan tidak diharuskan masuk ke dalam satu ruangan untuk menuju
ruangan yang lainnya. Pengguna atau pengunjung bangunan bebas
menentukan arah sesuai dengan kebutuhannya.

Gambar IV. 8. Ilustrasi Pola Sirkulasi
Sumber : Ching, 2000, hal 221
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11. Hubungan Antar Ruang

Tabel 10. Hubungan antar ruang
Sumber: Analisa Penulis

commit to user

152
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

12. Zonning dan Grouping
Penentuan zonning dan grouping dalam sebuah bangunan disesuaikan
dengan fungsi dan aktivitas manusia yang menggunakan bangunan tersebut.
Perencanaan yang tepat akan memudahkan dan mendukung aktivitas manusia
di dalamnya.
Dengan pertimbangan tersebut, kriteria ruang pendidikan desain inteior
terbagi menjadi beberapa zona sebagai berikut :
a. Zona Publik
Merupakan zona yang sangat

umum. Setiap orang dapat

menempatinya tanpa syarat atau peraturan yang mengikat. Ruang-ruang
yang terdapat dalam zona publik memiliki akses yang mudah dari luar
bangunan.
b. Zona Semi Publik
Pengelompokan ruang yang memungkinkan terjadinya interaksi
antara pengelola dengan mahasiswa ataupun pengunjung. Keberadaan
seseorang di dalam zona ini memerlukan syarat atau peraturan tertentu
demi kelancaran kerja pengelola dan pengelola memiliki kendali yang
lebih terhadap pihak lain.
Ruang-ruang yang termasuk di dalam zona semi publik meliputi
fasilitas-fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan pihak lain yang terikat
dalam pengelolaan, misalnya kantor administrasi, kantor staff pengajar,
ruang kuliah.
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c. Zona Privat
Merupakan pengelompokan ruang yang hanya digunakan oleh pihakpihak tertentu dengan syarat-syarat yang kuat karena besifat pribadi bagi
pengelola. Ruang-ruang yang termasuk dalam zona ini tertutup bagi umum
untuk kepentingan pihak pengelola.
Zona ini menampung ruang-ruang dengan fasilitas pengelola yang
digunakan untuk menjalankan tugasnya, misalnya ruang MEE, ruang
arsip, rapat, sekuriti, ruang pimpinan.
d. Zona service
Ruang-ruang

penunjang

di

dalam

sebuah

bangunan

untuk

melangkapi dan mendukung segala kegiatan manusia di dalamnya. Zona
ini digunakan oleh pengelola maupun pihak lain.

Zoning, alternatif 1
SERVIS

PRIVAT

SERVIS

SEMI PUBLIK
PUBLIK

SEMI PUBLIK

Gambar IV. 9. Zonning alternatif 1
Sumber : Analisa Penulis

Pembagian zona alternatif 1 menempatkan area publik pada bagian
depan banguna dengan pertimbangan kemudahan akses bagi pengunjung.
Zona privat yang merupakan zona untuk ketua jurusan dan wakilnya serta
staf pengajar ditempatkan
pada
bagian tengah bangunan dengan
commit
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pertimbangan memperpendek akses ke seluruh zona yang lain. Zona servis
ditempatkan di kawasan yang adil untuk di jangkau dari zona-zona yang
lain, zona servis seperti lavatory dibutuhkan setiap saat oleh pengguna
bangunan. Zona semi-publik yang merupakan zona untuk ruang- ruang
pendidikan ditempatkan di daerah yang memiliki akses merata pada
bangunan, zona semi-publik untuk bangunan pendidikan adalah zona-zona
yang digunakan oleh pelajar.

Zoning, alternatif 2
SEMI PUBLIK

PRIVAT

SERVIS

SEMI PUBLIK

SEMI PUBLIK
PUBLIK

Gambar IV. 10. Zonning alternatif 2
Sumber : Analisa Penulis

Pembagian zona alternatif 2 merupakan pengembangan dari
pemikiran awal pembagian zona alternatif 1. Zona publik tetap
ditempatkan pada bagian depan tengah bangunan untuk memberikan
kemudahan akses bagi pengunjung umum maupun pengguna tetap
bangunan. Zona privat diposisikan di tengah-tengah di antara zona-zona
yang lain, karena sebagai zona yang ditempati oleh pengelola utama
instansi pendidikan harus memiliki akses yang merata ke zona lainnya
commit to user
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yang lain demi kemudahan akses yang bertujuan untuk kelancaran proses
belajar mahasiswa.

Zoning, Alternatif 3

SEMI PUBLIK

SERVIS

SEMI PUBLIK

PRIVAT

PUBLIK

SERVIS

SEMI PUBLIK

Gambar IV. 11. Zonning alternatif 3
Sumber : Analisa Penulis

Pembagian zona alternatif 3 merupakan penggabungan dari zona
alternatif 1 dan zona alternatif 2. Zona publik di tempatkan di depantengah bangunan, zona ini lebih sering digunakan oleh pengunjung di luar
pengguna tetap bangunan, contohnya masyarakat yang ingin mencari
informasi pendaftaran mahasiswa baru. Zona semi-publik yang terdiri dari
ruang-ruang belajar maupun ruang-ruang untuk belajar mandiri dan
rekreasi mahasiswa ditempatkan melingkupi keseluruhan zona yang lain
dengan maksud kemudahan akses demi memperlancar kegiatan belajar
mengajar, maupun belajar mandiri. Zona privat yang merupakan zona
untuk staf pengajar diposisikan di tengah-tengah zona lainnya untuk
memperpendek akses dan memberikan akses merata ke zona lainnya demi
kelancaran proses belajar mengajar. Zona servis di tempatkan di beberapa
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tempat yang memiliki akses yang adil dan sesuai, zona servis seperti
lavatory di butuhkan setiap saat oleh pengguna bangunan.
13.

Aplikasi Zoning Terpilih Pada Existing
Penulis memilih alternatif zoning 3 dalam perencanaan Jurusan
Desain Interior.

Gambar IV. 12. Aplikasi zonning terpilih pada eksisting lantai 1
Sumber : Analisa Penulis

Gambar IV. 13. Aplikasi zonning terpilih pada eksisting lantai 2
Sumber : Analisa Penulis
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14.

GROUPING
Grouping dalam perencanaan Jurusan Desain Interior adalah:

Gambar IV. 14. Grouping lantai 1
Sumber : Analisa Penulis

Gambar
IV. 15.
lantai 1
commit
toGrouping
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B. Konsep Perancangan
1. Pola Pikir Desain

Gambar IV. 16. Pola pikir desain
Sumber : Analisa Penulis
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2. Ide Gagasan
Ide dan Gagasan dari perancangan Jurusan Desain Interior ini adalah
bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi mahasiswa.
Konsep edukatif-rekreatif memiliki pemahaman tentang pentingnya unsur
rekreatif dalam sistem pendidikan. Belajar yang menyenangkan adalah kunci
keberhasilan pendidikan, karena keinginan belajar muncul dari dalam diri tiap
individu. Selain dari faktor internal yang berasal dari dalam diri individu,
faktor eksternal juga sangat mempengaruhi keinginan dan rasa senang
mahasiswa terhadap bidang pendidikannya. Fasilitas pendidikan merupakan
salah satu faktor yang berpengaruh, sehingga penulis ingin merancang fasilitas
yang berkonsep edukatif-rekreatif. Fasilitas yang berkonsep edukatif yaitu
dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang

memadai dan modern

sehingga dapat memuaskan rasa keingintahuan mahasiswa tentang ilmu desain
interior dan juga memiliki fasilitas untuk mencari informasi edukatif melalui
akses internet gratis melalui jaringan wi-fi, sedangkan konsep rekreatif
diwujudkan dengan merancang ruang serbaguna untuk mengadakan event
pameran desain, pameran karya seni, pameran buku, dan seminar-seminar.
Unsur rekreatif juga diwujudkan dengan ruang rileks. Pada ruang rileks juga
disediakan kafetaria sehingga mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan
konsumsinya pada saat berdiskusi dengan mahasiswa lainnya.
3. Tema
Tema yang digunakan penulis dalam perancangan Jurusan Desain
Interior adalah Modern Natural. Tema yang bernuansa modern natural dirasa
penulis sesuai untuk mewujudkan fasilitas pendidikan yang bersifat edukatifcommit to user
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rekreatif karena tema modern natural menampilkan kesederhanaan bentuk dan
menampilkan suasana alami dengan aplikasi bahan bangunan alami.
4. Suasana dan Karakter Ruang
Suasana dan karakter ruang yang ingin ditampilkan penulis dalam
perancangan Jurusan Desain Interior adalah fresh and natural. Suasana dan
karakter fresh and natural mencakup fresh and natural dalam segi fisik dan
psikis. Fresh and natural dalam segi fisik didapatkan melalui kesegaran udara
yang terjaga berkat adanya pepohonan yang mengelilingi bangunan dan
greenroof yang mengikat CO2 dan udara kotor serta menghasilkan O2 yang
memberikan kesegaran. Suasana dan karakter ruang yang fresh and natural
dalam segi psikis diwujudkan dengan memberikan bukaan yang lebar pada
dinding-dinding untuk memberikan view landscape yang menyegarkan dan
melapangkan pandangan.
5. Pola Penataan Layout
Pihak pengelola, terutama staf pengajar (dosen) merupakan penggerak
utama dalam sebuah sistem pendidikan. Perencanaan penataan layout
menempatkan ruang kantor pengelola gedung sebagai pusat dari ruang-ruang
belajar-mengajar dan fasilitas penunjang lainnya. Jarak tempuh yang sama ke
segala arah menuju ruang-ruang belajar-mengajar memberikan kenyamanan
sirkulasi dan mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem pengajaran.
6. Unsur Pembentuk Ruang
a. Lantai
1) Dasar Pertimbangan
i. Mudah dalam perawatan
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ii. Lantai pada ruang yang membutuhkan tingkat ketenangan yang
lebih tinggi mampu meredam sumber bising seperti bunyi langkah
kaki.
iii. Lantai pada ruang yang membutuhkan tingkat konsentrasi yang
lebih tinggi sebaiknya tidak menggunakan banyak ruang sehingga
tidak mengganggu aktivitas dan kinerja di dalamnya, misal pada
ruang perkuliahan dan kantor.
iv. Lantai menjadi petunjuk arah dan mempertegas batas ruang yang
ada.
v. Lantai tidak menghantarkan listrik statis, khususnya ruang
komputer.
2) Analisa Bahan dan Kegunaan Lantai
JENIS BAHAN
1. Keramik tile

KRITERIA UMUM

- Tahan gores
- Tahan lama
- Kaya akan bentuk dan corak
- Mudah pemasangan,
penggantian, dan perawatan

2. Terazzo

- Tahan lama
- Material keras
- Permanen
- Tahan kotor
- Aneka warna
- Natural
- Desain terbatas
- Pemeliharaan mudah
dilakukan dengan air

- commit to user
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JENIS BAHAN
3. Granit dan
marmer

KRITERIA UMUM

- Tahan gores
- Tahan lama
- Material keras
- Mudah perawatan
- Kuat menahan beban
- Permanen
- Kaku dan keras
- Mahal
- Natural
- Meredam suara
- Kenyal
- Kaya motif dan warna
- Tahan gesekan
- Butuh perawatan khusus
- Natural
- Hangat
- Meredam aliran listrik
- Kuat menahan beban
- Mudah dibersihkan
- Perawatan khusus
- Tidak tahan gores

4. Karpet/wool

5. Parquet

ANALISA
KEGUNAAN

- Lobby
- R.Serbaguna

- R Komputer
- R Internet
- R.Pimpinan/wakil
- R. Rapat
- Lobby
- Kantin
- Perpustakaan
- Mushola

Tabel 11. Analisa bahan dan kegunaan pada lantai
Sumber: Analisa Penulis

b. Dinding
1) Dasar Pertimbangan
i. Dinding bersifat isolator terhadap radiasi sinar matahari untuk
menjaga temperatur di dalam ruang.
ii. Dinding mampu meredam bising yang berasal dari dalam maupun
luar ruangan.
iii. Dinding berfungsi sebagai pembatas yang memisahkan ruang satu
dengan ruang lainnya.
iv. Dinding merupakan pembatas yang menegaskan fungsi ruang
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2) Analisa Bahan dan Kegunaan
JENIS BAHAN
1. Batu Bata

- Kuat Menahan Beban
- Tahan panas dan dingin
- Kuat menahan beban
- Keras
- Murah
- Tahan air
- Tembus pandang
- Mudah dibersihkan
- Murah
- Kuat tehadap cuaca
- Praktis dan ekonomis
- Tidak tahan getaran
- Tahan panas dan

2. Kaca

3. Kayu

dingin

- Natural
- Mudah dibersihkan
- Meredam suara
- Tidak tahan air
- Murah
- Aneka warna
- Menarik
- Ketahanan warna, air,

4. Cat

ANALISA
KEGUNAAN

KRITERIA UMUM

- Semua ruang

- Ruang relaks
- R. Serbaguna
- Perpustakaan
- Studio desain
- Studio komputer
- Studio TA
- Perpustakaan
- Area relaks

- Semua ruang kecuali
ruang pamer dan area
relaks

cuaca tergantung
merek dan harga.
Tabel 12. Analisa bahan dan kegunaan pada dinding
Sumber: Analisa Penulis

c. Ceiling
1) Dasar Pertimbangan
i. Ceiling merupakan tempat berbagai instalasi ME (Mechanical
Electrical)
ii. Ceiling sebagai peredam dan pemantul suara.
iii. Ceiling berfungsi mempertegas fungsi ruang di bawahnya.
iv. Ceiling memiliki ketinggian yang menysuaikan fungsi.
v. Ceiling sebagai pendukung akustik.
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2) Analisa Bahan dan Kegunaan
JENIS BAHAN

KRITERIA UMUM

ANALISA KEGUNAAN

1. polycarbonate

- Meredam panas
- Tembus cahaya
- Tahan air
- Mudah pemeliharaan
- Kuat
- Tahan benturan dan

- Ruang TA
- Ruang Studio desain
- Ruang studio komputer

getaran
2. Beton ekspose

- Murah
- Perawatan mudah
- Aplikasi mudah

- Ceiling

Tabel 12. Analisa bahan dan kegunaan pada ceiling
Sumber: Analisa Penulis

7. Furnitur
Eko-desain interior menuntut kemudahan dalam produksi furnitur
dengan maksud penghematan energi, maka bentuk-bentuk yang simpel namun
memiliki fungsi lebih akan menaikkan nilai ekonomis sebuah furniture. Bahan
yang digunakan menentukan tehnik pembuatan untuk memenuhi tuntutan
konsep eko-desain interior.
8. Bentuk dan Warna
Sesuai dengan konsep dan tema dari perancangan Jurusan Desain
Interior, maka bentuk dan warna menerapkan karakteristik alam yang
dipadukan dengan kesederhanaan konsep modern. Warna-warna natural
seperti warna-warna hijau daun, warna coklat tanah, warna hitam bebatuan
mendominasi warna-warna yang diterapkan dalam perancangan Jurusan
Desain Interior. Karakteristik modern yang menyederhanakan bentuk
memberikan kesan mudah, ringan, rapi, dan bersih. Eko-desain interior
menuntut kemudahan dalam produksi furnitur dengan maksud penghematan
commit to user
energi, maka bentuk-bentuk yang simpel namun memiliki fungsi lebih akan

165
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

menaikkan nilai ekonomis sebuah furniture. Bahan yang digunakan
menentukan tehnik pembuatan untuk memenuhi tuntutan konsep eko-desain
interior.
9. Sistem Interior
a. Pencahayaan
Konsep eko-desain interior menuntut untuk memanfaatkan potensi
alam tak terbatas, contohnya sinar matahari. Indonesia adalah negara yang
dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga mendapatkan sinar matahari
lebih kurang 12 jam dalam sehari. Memanfaatkan sinar matahari
semaksimal mungkin di siang hari akan menghemat energi listrik yang
digunakan untuk menyalakan lampu. Penataan cahaya khusus dibutuhkan
pada ruang pamer dan ruang sidang TA. Ruang-ruang tersebut
membutuhkan tehnik pencahayaan tertentu yang dapat memperlihatkan
keunggulan suatu karya. Ruang-ruang studio lebih membutuhkan tehnik
pencahayaan yang merata di seluruh ruangan untuk memberikan
kenyamanan pada pekerjaan detail.
b. Penghawaan
Penghawaan

yang

digunakan

adalah

penghawaan

alami.

Penghawaan alami memanfaatkan iklim tropis dengan memperbanyak
bukaan-bukaan pada dinding untuk mengalirkan udara memasuki ruangruang dalam. Perancangan posisi dan lebar bukaan mempengaruhi kualitas
penghawaan pada bangunan. Kondisi bangunan yang dikelilingi oleh
pepohonan di sekelilingnya akan lebih menguntungkan untuk mengurangi
radiasi sinar matahari dan mengurangi udara kotor masuk ke dalam
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bangunan. Penerapan ventilasi silang akan sangat membantu dalam
memperlancar arus sirkulasi udara.
c. Akustik
Akustik yang digunakan dalam perancangan interior Jurusan
Desain Interior ini bernuansa alam. Suara daun-daun pohon yang berada di
sekeliling bangunan memberikan kesan ketenangan alam. Suara gemericik
air semakin memperkuat kesan alam. Ruang-ruang belajar mengajar sebisa
mungkin dihindarkan dari gangguan kebisingan, khusunya pada ruang
studi teori. Ruang-ruang studio lebih bersifat praktek, sehingga masalah
kebisingan dari luar ruangan tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan di
dalam studio.
10. Sistem Keamanan
a. Bahaya Kebakaran
Suatu perancangan yang baik tentunya memperhatikan masalah
keamanan dari segi fisik bangunn dan terutama yang menyangkut
kenyamanan

pengunjung

dari

hal-hal

yang

mengganggu

serta

membahayakan jiwa seseorang. Maka diperlukan sarana peralatan yang
berhubungan dengan keamanan yang dapat diletakkan paada titik utilitas
bangunan.
Peralatan tersebut dapat berupa :
§

Hidran air : pipa dengan kran air dimana tersedia selang dan alat
semprot air dengan lampu kontrol guna mengantisipasi bahaya
kebakaran
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§

Sprinklers : alat kran air yang dipasang dengan jarak tertentu
dihubungkan dengan pipa air diatasnya, dipasang satu sistem dengan
heat detektor, sehingga jioka kondisi panas dengan suhu tertentu atau
terjadi kbakaran alat tersebut otomatis menyemprotkan air

§

Tabung gas berisi gas CO2 atau obat kimia anti api yang dilengkapi
dengan alat penyemprot ( liquid foam )

§

Sistem keamanan dengan alarm, barcode detektor, kamera dan layar
pengawas, satuan keamanan yang dilengkapi dengan alat komunikasi
yang beroperasi selama 24 jam

b. Pengamanan tindak pencurian
Adanya tindak pencurian yang mungkin terjadi dapat diatasi
dengan menempatkan CCTV di beberapa sudut ruangan yang rawan
terhadap tindak pencurian.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Pola Penataan Layout
Pihak pengelola, terutama staf pengajar (dosen) merupakan penggerak
utama dalam sebuah sistem pendidikan. Perencanaan penataan layout
menempatkan ruang kantor pengelola gedung sebagai pusat dari ruang-ruang
belajar-mengajar dan fasilitas penunjang lainnya. Jarak tempuh yang sama ke
segala arah menuju ruang-ruang belajar-mengajar memberikan kenyamanan
sirkulasi dan mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem pengajaran.
2. Unsur Pembentuk Ruang
a. Lantai
JENIS BAHAN

ANALISA
KEGUNAAN

KRITERIA UMUM

1. Keramik tile

-

Tahan gores
Tahan lama
Kaya akan bentuk dan corak
Mudah pemasangan,
penggantian, dan perawatan

2. Terazzo

-

Tahan lama
Material keras
Permanen
Tahan kotor
Aneka warna
Natural
Desain terbatas
Pemeliharaan mudah
dilakukan dengan air
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JENIS BAHAN

ANALISA
KEGUNAAN

KRITERIA UMUM

3. Granit dan
marmer

-

4. Karpet/wool

5. Parquet

- Lobby
- R.Serbaguna

Tahan gores
Tahan lama
Material keras
Mudah perawatan
Kuat menahan beban
Kaku dan keras
Mahal
Natural
Meredam suara
Kenyal
Kaya motif dan warna
Tahan gesekan
Butuh perawatan khusus
Natural
Hangat
Meredam aliran listrik
Kuat menahan beban
Mudah dibersihkan
Perawatan khusus

-

R Komputer
R Internet
R.Pimpinan/wakil
R. Rapat

-

Lobby
Kantin
Perpustakaan
Mushola

Tabel 13. Analisa lantai
Sumber: Analisa Penulis

b. Dinding
JENIS BAHAN
1. Batu Bata

2. Kaca

3. Kayu

4. Cat

KRITERIA UMUM

-

Kuat Menahan Beban
Tahan panas dan dingin
Kuat menahan beban
Keras
Murah
Tahan air
Tembus pandang
Mudah dibersihkan
Murah
Kuat tehadap cuaca
Praktis dan ekonomis
Tidak tahan getaran
Tahan panas dan
dingin
Natural
Mudah dibersihkan
Meredam suara
Tidak tahan air
Murah
Aneka
warna
commit
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- Semua ruang

-

Ruang relaks
R. Serbaguna
Perpustakaan
Studio desain
Studio komputer
Studio TA

- Perpustakaan
- Area relaks

- Semua ruang kecuali
ruang pamer dan area
relaks
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JENIS BAHAN

ANALISA
KEGUNAAN

KRITERIA UMUM

- Ketahanan warna, air,
cuaca tergantung
merek dan harga.
Tabel 14. Analisa dinding
Sumber: Analisa Penulis

c. Ceiling
JENIS BAHAN
1. polycarbonate

2. Beton ekspose

ANALISA
KEGUNAAN

KRITERIA UMUM

-

Meredam panas
Tembus cahaya
Tahan air
Mudah pemeliharaan
Kuat
Tahan benturan dan
getaran
- Murah
- Perawatan mudah
- Aplikasi mudah

- Ruang TA
- Ruang Studio
desain

- Ruang studio
komputer

- Ceiling

Tabel 15. Analisa ceiling
Sumber: Analisa Penulis

3. Furnitur
Eko-desain interior menuntut kemudahan dalam produksi furnitur
dengan maksud penghematan energi, maka bentuk-bentuk yang simpel namun
memiliki fungsi lebih akan menaikkan nilai ekonomis sebuah furniture. Bahan
yang digunakan menentukan tehnik pembuatan untuk memenuhi tuntutan
konsep eko-desain interior.
Material kayu termasuk dalam bahan yang ekologis, karena kayu dapat
ditumbuhkan kembali. Namun, kayu yang digunakan dari hasil penebangan
liar tidak dapat dimasukkan dalam
bahan
yang ekologis.
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4. Bentuk dan Warna
Sesuai dengan konsep dan tema dari perancangan Jurusan Desain
Interior, maka bentuk dan warna menerapkan karakteristik alam yang
dipadukan dengan kesederhanaan konsep modern. Warna-warna natural
seperti warna-warna hijau daun, warna coklat tanah, warna hitam bebatuan
mendominasi warna-warna yang diterapkan dalam perancangan Jurusan
Desain Interior. Karakteristik modern yang menyederhanakan bentuk
memberikan kesan mudah, ringan, rapi, dan bersih. Eko-desain interior
menuntut kemudahan dalam produksi furnitur dengan maksud penghematan
energi, maka bentuk-bentuk yang simpel namun memiliki fungsi lebih akan
menaikkan nilai ekonomis sebuah furniture. Bahan yang digunakan
menentukan tehnik pembuatan untuk memenuhi tuntutan konsep eko-desain
interior.
5. Sistem Interior
a. Pencahayaan
Konsep eko-desain interior menuntut untuk memanfaatkan potensi
alam tak terbatas, contohnya sinar matahari. Indonesia adalah negara yang
dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga mendapatkan sinar matahari
lebih kurang 12 jam dalam sehari. Memanfaatkan sinar matahari
semaksimal mungkin di siang hari akan menghemat energi listrik yang
digunakan untuk menyalakan lampu. Penataan cahaya khusus dibutuhkan
pada ruang pamer dan ruang sidang TA. Ruang-ruang tersebut
membutuhkan tehnik pencahayaan tertentu yang dapat memperlihatkan
keunggulan suatu karya. Ruang-ruang studio lebih membutuhkan tehnik
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pencahayaan yang merata di seluruh ruangan untuk memberikan
kenyamanan pada pekerjaan detail.
b. Penghawaan
Penghawaan

yang

digunakan

adalah

penghawaan

alami.

Penghawaan alami memanfaatkan iklim tropis dengan memperbanyak
bukaan-bukaan pada dinding untuk mengalirkan udara memasuki ruangruang dalam. Perancangan posisi dan lebar bukaan mempengaruhi kualitas
penghawaan pada bangunan. Kondisi bangunan yang dikelilingi oleh
pepohonan di sekelilingnya akan lebih menguntungkan untuk mengurangi
radiasi sinar matahari dan mengurangi udara kotor masuk ke dalam
bangunan. Penerapan ventilasi silang akan sangat membantu dalam
memperlancar arus sirkulasi udara.
Penerapan green roof ataupun roof garden secara intensif maupun
ekstensif sangat berguna dalam usaha menurunkan suhu udara dan
mengurangi udara kotor. Tanaman pada green roof juga menghasilkan O2
sehingga memberikan kualitas penghawaan.
c. Akustik
Akustik yang digunakan dalam perancangan interior Jurusan
Desain Interior ini bernuansa alam. Suara daun-daun pohon yang berada di
sekeliling bangunan memberikan kesan ketenangan alam. Suara gemericik
air semakin memperkuat kesan alam. Ruang-ruang belajar mengajar sebisa
mungkin dihindarkan dari gangguan kebisingan, khusunya pada ruang
studi teori. Ruang-ruang studio lebih bersifat praktek, sehingga masalah
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kebisingan dari luar ruangan tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan di
dalam studio.
6. Sistem Keamanan
a. Bahaya Kebakaran
Suatu perancangan yang baik tentunya memperhatikan masalah
keamanan dari segi fisik bangunn dan terutama yang menyangkut
kenyamanan

pengunjung

dari

hal-hal

yang

mengganggu

serta

membahayakan jiwa seseorang. Maka diperlukan sarana peralatan yang
berhubungan dengan keamanan yang dapat diletakkan paada titik utilitas
bangunan.
Peralatan tersebut dapat berupa :
§

Hidran air : pipa dengan kran air dimana tersedia selang dan alat
semprot air dengan lampu kontrol guna mengantisipasi bahaya
kebakaran

§

Sprinklers : alat kran air yang dipasang dengan jarak tertentu
dihubungkan dengan pipa air diatasnya, dipasang satu sistem dengan
heat detektor, sehingga jioka kondisi panas dengan suhu tertentu atau
terjadi kbakaran alat tersebut otomatis menyemprotkan air

§

Tabung gas berisi gas CO2 atau obat kimia anti api yang dilengkapi
dengan alat penyemprot ( liquid foam )

§

Sistem keamanan dengan alarm, barcode detektor, kamera dan layar
pengawas, satuan keamanan yang dilengkapi dengan alat komunikasi
yang beroperasi selama 24 jam
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b. Pengamanan tindak pencurian
Adanya bahaya pencurian yang mungkin terjadi dapat diatasi
dengan menempatkan CCTV di beberapa sudut ruangan yang rawan
terhadap tindak pencurian.

B. SARAN
1. Saran pada penulis
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Tugas Akhir ini masih
banyak kekurangan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan peneliti, oleh
karena itu, diharapkan adanya masukan serta kritik dan saran dari pembaca
guna kesempurnaan penulisan ini dan perbaikan diri penulis di masa yang
akan datang.
2. Saran pada penyelenggra pendidikan
Diharapkan pada penyelenggara pendidikan agar selalu berusaha
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di institusi masingmasing. Pembangunan tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga secara
psikologis, baik untuk penyelenggara pendidikan, maupun kepada peserta
didik.
3. Saran pada peserta didik
Diharapkan agar peserta didik menghargai dan ikut mendukung usaha
penyelenggara pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
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