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ABSTRAK 

Residual space  dapat diartikan sebagai tempat yang tidak memberikan dampak 

positif pada lingkungan sekitarnya dan bisa diartikan  juga ruang yang telah 

terlupakan atau tanpa disadari ada. Ada berbagai penyebab ruang menjadi residual 

space daintaranya karena tidak adanya perawatan yang baik pada ruang tersebut. 

Hal inilah yang terjadi pada Penjara Koblen yang menjadi  Residual tourism space  

karena perawatannya yang buruk sehingga hanya digunakan pada saat-saat tertentu. 

Penjara  Koblen  memiliki potensi untuk dijadikan tempat wisata yang bisa 

memberikan dampak positif pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, 

diperlukan cara untuk mengembangkan tempat ini yaitu dengan cara membuatnya 

menjadi tempat wisata yang mempunyai nilai tambahan yang bisa dijadikan tema 

besar dari bangunan. Hal tersebut bisa dijawab dengan cara membentuk Penjara 

Koblen sebagai tempat wisata berbasis edukasi informal. Edukasi informal yang 

diberikan dapat ditarik dari kondisi masyarakat sekitar yang membutuhkan pasar 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kondisi lahan pertanian di Surabaya 

yang makin berkurang tiap tahunnya. 

Dengan melihat kedaan tersebut diperlukan adanya proses redesain pada 

pasar yang berada di dalam tapak dengan berbasis urban agrikultur. Sehingga tapak 

dapat berkontribusi posistif pada daerah sekitar. Konsep desain yang diinginkan 

adalah membawa ekosistem agrikultur kedalam bangunan dengan menggunakan 

prinsip biofilik agar membentuk ekosistem agrikultur yang utuh. 

Kata Kunci : Residual space, Residual tourism space, edukasi informal, agrikultur,  
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ABSTRACT 

Residual space can be interpreted as a place that does not have a positive 

impact on the surrounding environment and can also mean space that has been 

forgotten or unwittingly existed. There are various causes of space to become 

residual space because there is no good maintenance in the space. This is what 

happened to Koblen Prison, which became a residual tourism space because of its 

poor maintenance so that it is only used at certain times. 

Koblen Prison has the potential to become a tourist destination that can have 

a positive impact on the surrounding environment. Therefore, we need a way to 

develop this place by making it a tourist attraction that has an additional value that 

can be used as a big theme of the building. This can be answered by establishing 

the Koblen Prison as a tourist attraction based on informal education. The informal 

education provided can be drawn from the conditions of the surrounding 

community who need markets to meet their daily needs and the condition of 

agricultural land in Surabaya which is decreasing every year. 

By looking at the situation, it is necessary to have a process of redesign in the 

market that is in the footing based on agriculture. So that the site can contribute 

positively to the surrounding area. The desired design concept is to bring the urban 

agricultural ecosystem into the building by using biophilic principles to form a 

complete agricultural ecosystem. 

Key words : Residual space, Residual tourism space, infornal education, 

agricultural 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara etimologi pariwisata diartikan kata yang berhubungan dengan 

perjalanan untuk rekreasi, pelancongan; turisme (KBBI). Pengertian tentang 

pariwisata juga di perjelas dalam UU No 10 tahun 2009 tentang ke pariwisataan, 

pariwisata yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah,dan 

pemerintah daerah. Bisa disimpulkan pariwisata merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan rekreasi dan terfasilitasi oleh pihak pemerintah, pemerintah 

daerah, maupun pengusaha. 

Surabaya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia setelah 

Jakarta. Oleh karena itu, Kota Surabaya memiliki daya tarik pariwisata yang cukup 

beragam. Akan tetapi menurut Fitri Novika Widjaja dalam wawancaranya bersama 

Ubaya menyatakan bahwa Surabaya terkesan tidak menonjol dan masih belum 

mendeklarasikan kotanya sebagai kota pariwisata. Padahal kota ini memiliki 

banyak objek wisata yang beragam seperti objek wisata heritage, objek wisata 

religi, objek wisata alam, dan objek wisata budaya yang cukup menonjol pada kota 

ini. permasalahan ini disebabkan karena kurang adanya pemaksimalan pengolahan 

tempat wisata dan kurangnya awarness masyarakat Surabaya sendiri yang tidak 

menyadari bahwa kotanya merupakan kota wisata. 

Salah satu tempat di kota ini yang memiliki potensi wisata yang besar akan 

tetapi tidak dimanfaatkan secara baik adalah Penjara Koblen. Bangunan ini 

merupakan salah satu bangunan heritage golongan C di Surabaya. Penjara Koblen 

dikelola oleh pihak swasta (PT Dwi Budi Wijaya) dan sempat mengalami beberapa 

pergantian fungsi. Pada 2010 hingga 2014 bangunan ini difungsikan sebagai pasar 

buah akan tetapi, karena adanya permasalahan perjinan kini Penjara Koblen beralih 

fungsi utama sebagai tempat parkir kendaraan operasional dan jasa trasnportasi PT 
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Dwi Budi Wijaya dan sebagai gantangan (tempat lomba burung) yang hanya 

digunakan pada waktu tertentu. 

Karena peralihan fungsi tersebut Penjara Koblen mulai dilupakan dan 

ditinggalkan keberadaanya oleh masyarakat sekitar. Kondisi ini diperparah dengan 

banyaknya vandalisme dan kerusakan pada bagian tembok bangunan yang 

merupakan ikon bangunan ini. Hal-hal tersebut membuat bangunan ini menjadi 

residual tourism space.  

Oleh karena itu perlu adanya pengolahan dan pengembangan wisata yang bisa 

berkontribusi positif pada lingkunagn sekitarnya agar terus terjaga dan bisa 

meningkatkan rasa awareness masyarakat sekitar khususnya masyarakat Surabaya, 

pihak swasta, dan pihak pemerintah daerah. Pengembangan dan pengolahan yang 

dapat dilakukan bisa difokusukan sesuai laporan rapat koordinasi dan sinkronisasi 

dinas pariwisata kabupaten/kota dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata 

provinsi jawa timur (2018)  yang berisi saran-saran untuk mengembangkan sinergi 

lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, industri, masyarakat, akademisi 

dan media di masing-masing wilayahnya dalam rangka memastikan pengembangan 

area wisata dengan memberikan fasilitas : 

A. Infrastruktur (jalan, air, listrik, dsb). 

B. Utilitas penunjang (telekomunikasi, toilet, pengelolaan sampah)   

C. Tata kelola destinasi yang memperhatikan pelestarian budaya dan 

lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi. 

D. Branding destinasi perlu sesuai dengan kondisi/potensi destinasi dan sejalan 

dengan upaya “pengemasan” destinasi. 

Poin-poin inilah yang bisa dijadikan acuan dalam peengembangan dan 

pengolahan wisata pada Penjara Penjara Koblen agar lebih terorganisir dan bisa 

mengembangkan kerjasama yang baik antara masayarakat, pihak swasta dan 

pemerintah untuk mengembangkan area wisata tersebut.  

1.1.1 Stakeholder Utama Pengembangan Area Wisata 

Pengelolaan tempat wisata memerlukan adanya stakeholder utama 

yaitu pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat. Ketiga pihak inilah yang 

seharusnya mengembangkan daerah dengan potensi wisata sesuai Peraturan 
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Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau 

daerahnya bagi wisatawan serta system penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi 

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah”. Tentunya 

untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan kunci pengembangan wisata. 

Secara umum kunci pengembangan wisata tersebut adalah pengemasan daya 

tarik wisata. Sejauh mana daya tarik wisata yang ditawarkan memiliki keunikan, 

keindahan, keaslian, dan nilai yang dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan 

sehingga berdampak pada loyalitas pengunjung (Hermawan, 2017; Wiradiputra & 

Brahmanto, 2016). Dari hal-hal tersebut stakeholder bisa memanfaatkan jenis 

wisata yang berbasis edukasi pada Penjara Koblen yang telah mempunyai ciri khas 

dalam elemen-elemen bangunannya secara efektif dan diharapkan dapat 

mempertahankan keberadaan tempat tersebut sebagai tempat wisata karena wisata 

berbasis edukasi memiliki tema tertentu dan focus pada keilmuan tertentu sehingga 

memiliki ciri khas, keunikan, dan keaslian yang dapat dijadikan nilai tambah dalam 

menarik wisatawan, meningkatkan awareness masyarakat sekitar, meningkatkan 

koordinasi antara stakeholder utama pengembangan area wisata,dan bisa 

memberikan kontribusi positif ke lingkungan sekitarnya 

1.1.2 Urban Agrikultur 

Urban agrikultur diartikan sebagai kegiatan yang berlokasi di intra-urban atau 

di pinggiran (peri-urban) dalam kota, metropolitan, yang tumbuh dan memunculkan 

proses distribusi beragam produk pertanian baik hewan maupun manusia, 

menggunakan sumber daya manusia, lahan dan sumber air, dan layanan yang 

ditemukan disekitar area urban. Urban agrikultur bisa dilakukan di kebun, atap 

rumah, tanah kosong, ruang bawah tanah. 

Kegiatan urban agrikultur bisa berfokus pada budidaya subsisten hingga ke 

rekreasi pertanian dalam skala mikro yang bisa dilakukan oleh tukang kebun semi-

komersial dan peternak skala kecil, juga perusahaan skala menengan sampai ke 

besar. 
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Kegiatan ini umumnya  dapat dijadikan tema objek pariwisata edukasi informal 

yang bisa digunakan dalam pengolahan Penjara Koblen yang telah menjadi residual 

tourism space akan tetapi memiliki tapak yang luas dan potensi wisata yang besar. 

Kegiatan ini juga dapat digunakan untuk memberikan kontribusi positif arsitektur 

yang akan dibentuk pada tapak kepada masyarakat sekitar. 

1.2 Isu dan Konteks Desain 

1.2.1 Fenomena 

 

 

 

 

 

Penajara Koblen merupakan penjara yang menjadi saksi bisu perjuangan arek-

arek suroboyo dalam masa penjajahan. Penjara ini dibangun pada 1930 awalnya, 

ruang tahanan dipakai untuk menahan tentara Jepang. Fungsinya kemudian 

berubah. Penjara dimanfaatkan untuk tahanan politik dan tahanan militer. 

Bangunan ini termasuk bangunan heritage di Surabaya pada golongan C menurut 

Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005. Menurut Yohanes Richo Wirawan dan 

C.E. Mediastika dalam JURNAL eDIMENSI ARSITEKTUR Vol. IV, No. 2, 

(2016), penjara ini telah berganti fungsi sebagai pasar buah karena dikelola oleh PT 

Dwi Budi Wijaya yang mengalami masa keemasannya dari tahun 2010-2014. Akan 

tetapi kini pasar itu diberhentikan karena masalah perijinan. Kini, penjara Koblen 

di fungsikan sebagai tempat parkir bus dan truk, juga terdapat sekolah didalamnya. 

Gambar 1.1 Tembok Penjara Koblen 

Sumber :. Jawa pos (2019),Teliti Genting Lawas Produksi Belanda, Subjek : Upaya 

Pemkot JagaKejayaan Penjara Koblen pressreader.com. 
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Tentu hal ini membuat penjara Koblen menjadi tidak memiliki fungsi yang 

jelas dan membuat area penjara terkesan berantakan dan tidak terawat. Kondisi 

tersebut bisa ’mematikan’ potensi wisata yang ada pada penjara Koblen dan 

membuatnya menjadi residual tourism space berjenis Dual-use space yang hanya 

digunakan pada waktu-waktu tertentu, selebihnya pada waktu lain bangunan ini 

terkesan ditinggalkan dan dibiarkan tanpa adanya kegiatan. 

1.2.2 Kondisi Fisik 

 

Kondisi fisik Penjara Koblen setelah mengalami perubahan fungsi menjadi 

terkesan terbengkalai dan tidak terawat. Tembok utama penjara masih berdiri akan 

tetapi memerlukan perawatan karena kondisinya yang telah dimakan usia. 

Sedangkan pada bagian atap di beberapa menara pengawas mengalami kerusakan 

karena strukturnya mengalami pengeroposan. Pada bagian luar dan dalam tembok 

penjara ini juga terdapat vandalisme yang pada akhirnya membuat kesan Penjara 

Koblen terlihat kumuh dan tidak terawat. Kondisi fisik inilah yang membuat tempat 

Gambar 1.2 Kondisi Fisik Penjara Koblen 

Sumber :Gambar 1-4 repling.xyz (2019), sejarah kelam gerbong maut GR, Subjek : 

sejarah kelam gerbong maut GR 10152. 

Gambar 5 Titis Jati Permata (2014), Pemilik Lahan Penjara Terbentur Izin IMB, 

Subjek Pemilik Lahan Penjara Terbentur Izin IMB, surya.co.id. 

Gambar 7 Berita Jos (2019), DPRD Surabaya Sesalkan Aksi Vandalisme Di Situs 

Cagar Budaya, josstoday.com. 
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ini menjadi residual tourism space yang memiliki potensi wisata yang ‘hampir 

hilang’ dan menyebabkan tempat ini digunakan secara tidak maksimal.  

Secara umum, tempat ini memiliki nilai identitas dan nilai sejarah yang pada 

akhirnya terlihat kabur karena tidak adanya perawatan dan pengembangan yang 

baik. Karena itu perlu adanya pengembangan fungsi pada tempat ini yang memiliki 

identitas dan ciri khas tersendiri yang bisa dicakup menggunakan sistem edukasi 

informal agar bisa menghidupkan kembali tempat ini dan memberikan kontribusi 

positif pada daerah sekitarnya. 

1.2.3 Redesain 

Berdasarkan Perda Surabaya nomor 5 tahun 2005 terdapat beberapa pesyaratan 

dalam mengolah bangunan heritage golongan c sebagai berikut, 

Konservasi bangunan cagar budaya Golongan C (Revitalisasi/adaptasi) 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan syarat tetap mempertahankan 

tampang bangunan utama termasuk warna, detail dan ornamennya ; 

b. warna, detail dan ornamen dari bagian bangunan yang diubah disesuaikan 

dengan arsitektur bangunan aslinya ; 

c. penambahan bangunan di dalam tapak atau persil hanya dapat dilakukan di 

belakang bangunan cagar budaya dan harus disesuaikan dengan arsitektur 

bangunan cagar budaya dalam keserasian tatanan tapak ; dan 

d. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota. 

Dalam peraturan diatas revitalisasi atau adaptasi  diartikan sebagai mengubah 

bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk 

fungsi yang lebih sesuai tanpa menuntut perubahan drastis. Oleh karena itu 

diambilah proses redesain yang tidak mengubah fasad pada bangunan heritage 

akan tetapi, mengganti fungsi utama bangunan heritage  sesuai topik rancangan 

yang akan dibuat. 

Secara singkat proses redesain dalam arsitektur adalah berurusan dengan 

existing yang telah ada. Dalam proses pengembangan bangunabaru diperlukan juga 
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elemen tambahan yang berkaitan dengan nilai sejarah bangunan tersebut, Di dalam 

proses redesain, desainer harus beracuan bagaimana membuat rancangan baru 

dengan memperhatikan existing yang telah ada dan peraturan yang ada. Hal itulah 

yang membuat desain yang dihasilkan dapat sesuai dengan konteks 

lingkungan.Dalam prosesnya dibutuhkan beberapa tahapan dalam melakukan 

proses ini sebagai berikut, 

A. Analisa existing dan peraturan yang ada. 

B. Respon atau intervensi desain terhadap existing yang ada. 

C. Evaluasi respon taua intervensi desain. 

D. Sintesa akhir respon dan intervensi desain baru. 

Proses redesain digunakan untuk membentuk arsitektur yang lebih tertata pada 

Penjara Koblen dan memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki. Proses ini juga 

ditujukan untuk memperkuat bangunan edukasi informal yang akan diirancang 

guna menghidupkan kembali kegiatan pada Penjara Koblen. 

1.3 Permasalahan Desain 

Pertanyaan yang muncul pada laporan ini adalah bagaimana cara 

menghidupkan kembali Penjara Koblen dengan mengembangkan dan mengolah 

bangunan ini  sebagai objek wisata yang bisa memberikan nilai edukasi juga 

bermanfaat kepada lingkungan sekitarnya ?. Lalu bagaimana cara untuk 

memanfaatkan nilai heritage yang ada pada bangunan ini untuk mengembangkan 

objek wisata yang akan dirancang ?.  

Berdasarkan ulasan diatas, dapat di simpulkan bahwa Penjara Koblen menjadi 

residual tourism space berjenis dual-use space karena adanya peralihan fungsi 

karena kurangnya koordinasi yang baik antar stakeholder  dan hilangnya fungsi 

utama bangunan yang berupa pasar buah pada yang menyebabkan muncul fungsi-

fungsi baru yang hanya bisa dimanfaatkan secara eventual. Kondisi tersebut juga 

berpengaruh kepada rusaknya kondisi fisik bangunan heritage yang berada di 

kawasan bangunan ini yang mengalami kerusakan dan vandalisme yang cukup 

parah karean pengolahan fungsi-fungsi baru yan terkesan tidak tertata dengan baik. 
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Pada akhirnya diperlukan arsitektur dengan tema edukasi informal yang bisa 

menarik pengunjung dan memberikan kontribusi positif pada lingkungan 

sekitarnya. Respon arsitektural ini juga digunakan untuk menentukan fungsi-fungsi 

bangunan yang akan dibuat guna memperkuat tema wisata yang dibawa ke dalam 

bangunan. 

1.4 Data Pendukung 

1.4.1 Residual Space 

Residual diartikan secara etimologi sebagai sisa sedangkan space diartikan 

sebagai ruang, secara etimologi residual space bisa diartikan sebagai ruang sisa. 

Menurut Roger Trancik, di bukunya finding lost space, residual space merupakan 

tempat yang tidak digunakan, tidak dipedulikan masyarakat, dan tempat yang tidak 

di redevelopment; karena tempat ini itu muncul tanpa diketahui siapapun. Secara 

umum, ruang ini adalah ruang yang tidak diinginkan di ruang perkotaan yang 

memerlukan desain ulang karena ruang tersebut tidak memberikan kontribusi 

positif ke sekitarnya atau pengguna, sifat ruang ini tidak jelas, tanpa batas yang 

terukur, dan gagal dalam menghubungkan elemen-elemen ruang secara koheren. 

Terdapat beberapa jenis residual space menurut Daniel Winterbottom pada jurnal  

Residual Space Re-evaluated (2000) diantaranya, 

A. Non-spaces, adalah ruang hijau yang terdapat di sekitar jalan koridor, jalan 

tol, dan jalan raya. Ruang ini menjadi residual space karena orang-orang hanya 

bisa melihatnya di dalam perspektif kendaraan yang sedang berjalan. 

B. Leftover space, adalah ruang yang tidak di program dan tidak terkoneksi 

dengan bangunan sekitarnya. Ruang ini dibuat karena adanya instruksi untuk 

membangun sesuatu di tempat sebelumnya akan tetapi ruang ini biasanya 

memiliki bentuk geometri yang aneh dan berdekatan dengan persimpangan 

jalan. beber,apa jenis ruang ini adalah underpass, penyebrangan di tengah jalan, 

dan frontage road. 

C. Dual-uses space, adalah tempat yang seharusnya mempunyai fungsi tunggal 

tapi pada waktu-waktu tertentu tidak digunakan tempat ini menjadi residual 
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spaces pada waktu-waktu tertentu. Contoh dari tempat ini adalah tempat parkir 

yang kosong ketika jam kerja pegawai habis. 

Menurut  Roger Trancik (1943),terdapat beberapa jenis residual space yang 

bisa kita lihat diruang kota contohnya adalah ruang terbuka yang memburuk dan 

proyek perumahan marginal yang harus di redesain karena tidak mencapai 

tujuannya. Secara umum, juga terdapat cara agar designer untuk menemukan 

potensi mengembangkan ruang residu dan menemukan banyak sumber daya pada 

ruang residu tersebut; 

A. Sikap terhadap keterbukaan ruang. 

B. Memperhatikan zonasi dan tata penggunaan lahan. 

C. Melihat potensi lebih pada lahan industry,militer, dan sistem transportasi 

yang telah ditinggalkan dan atau tempat-tempat tertinggal yang berpotensi. 

1.4.2 Data Luasan Lahan Pertanian di Surabaya 

Pada tahun 2013 lahan petanian di Surabaya tercatat sebanyak 235 Ha akan 

tetapi pada tahun 2014 dan 2015 lahan pertanian mengalami penurunan menjadi 

158 Ha dan 167 Ha kemudian lahan pertanian di Surabaya mengalami pengurangan 

kembali. Tercatat pada tahun 2016 dan 2017 lahan pertanian menjadi 35 Ha dan 32 

Ha (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya ). 
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1.4.3 Preseden Objek Pariwisata yang Bertemakan Edukasi Informal 

 

 

Tahun poyek  : November 2006 

Arsitek  : Defit Wijaya dan Agung Budi Rahasa 

Lokasi   : Jl. Raya Sibang Kaja, Banjar Saren, Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, 

Kabupaten Badung, Bali 

 

Gambar 1.3 Data Lahan Pertanian Surabaya 

Sumber :  Bps Surabaya.com 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Green School Bali 

Sumber : Green School Bali Project (2006), Green School Bali, Subjek : design 

process, ibuku.com. 
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Isu 

Pemilik dari Green School Bali ingin menghadirkan sekolah ‘asli’ untuk anak 

perempuannya yang telah melaksnankan homeschooling dan betempat di Bali yang 

berbasis lingkungan.  

Konteks  

Penggunaan bambu dengan umur kurang lebih 4 tahun untuk membentuk 

arsitektur yang berkelanjutan dan dinilai merupakan material yang paling 

berwawasan lingkungan. 

Edukasi  

Kurikulum sekolah ini berbasis bambu yang dijadikan karya kriya tradisional, 

penggunaan bambu dalam bidang teknik, penggunaan bambu dalam desain biofilik, 

dan dasar-dasar arsitektur bambu yang berkelanjutan. Kurikulum ini di 

implementasi di dalam forum workshop dan akan ada partisipan seperti pengusaha 

dan designer bambu. 

Dalam fokusan edukasi baik secara arsitektur maupun sistem edukasi Green 

School Bali berfokus kepada penggunaan bambu sebagai material yang 

berkelanjutan yang menjadi ciri khas pada bangunan tersebut. Dalam hal ini bisa 

dilihat bahwa sekolah ini merupakan sekolah yang berbasis pendidikan informal 

dan merupakan salah satu arsitektur yang bertema educational tourism space yang 

berbasis pada pendidikan lingkungan. Hal inilah yang membuat ketertarikan 

pengunjung untuk mengenal budaya dan material bambu yang menjadi ciri khas 

karya seni Bali dan pada akhirnya sekolah ini juga berkontribusi positif kepada 

daerah sekitarnya terutama untuk daerah Bali sendiri karena dalam mengenalkan 

material bambu sekolah ini menggunakan beberapa pemateri yang merupakan ahli 

pada bidang desain bambu dan arsitek yang mempunyai pengalaman dalam 

mendesain bangunan menggunakan bambu. 
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BAB 2 

PROGRAM DESAIN 

2.1 Definisi Bangunan Rancang 

Fungsi bangunan yang dihadirkan pada rancangan terdiri dari 3 fungsi utama 

yaitu pasar dan pujasera, museum, dan vertical farming. Ketiga fungsi tersebut 

dihadirkan guna memaksimalkan potensi tapak yang diolah menjadi bangunan 

pariwisata yang berbasis edukasi agrikultur. 

Pasar dan pujasera difungsikan untuk menghadirkan kegiatan yang memiliki 

intensistas yang tinggi agar bisa menghidupkan kembali tapak dan menghadirkan 

lapangan ekonomi baru untuk masyarakat sekitar untuk turut serta berperan dalam 

pengembangan bangunan wisata yang ingin dibentuk. Museum difungsikan untuk 

memberikan edukasi mengenai urban agrikultur  dan menyampaikan 

perkembangan fungsi tapak. Sedangkan vertical farming difungsikan untuk 

menyampaikan secara praktisonal mengenai urban agrikultur kepada pengunjung 

juga digunakan untuk memperkuat ciri khas edukasi informal yang dijadikan tema 

objek wisata pada tapak. 

Pada perancangan ini, ketiga fungsi tersebut akan saling terkoneksi satu sama 

lain sehingga bisa menciptakan objek wisata yang interaktif dan diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya 

urban agrikultur dan keberadaan Penjara Koblen. 

2.2  Rekapitulasi Program Ruang 

Pasar dan Pujasera 
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Museum 

 

Vertical Farming 

Tabel diatas merupakan rekapitulasi ruang-ruang yang dibutuhkan dalam 

fungsi-fungsi utama yang ingin dibentuk yang disusun berdasarkan kebutuhan 

minimal luasan ruang yang diperlukan. 

 

Tabel 2.1  Tabel Kebutuhan Ruang dan Rekapitulasi Ruang 

Sumber :  dokumen penulis 
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2.2 Diagram Program Ruang 

 

 

 

 

Terdapata dua jenis yang diagram dibuat yaitu bubble diagram dan diagram 

batang. Kedua diagram tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan ruang setiap fungsi-

fungsi yang ingin dibuat dan berdasarkan akses pengguna bangunan untuk setiap 

ruang yang terbentuk dan luasan ruang yang terbentuk. 

 

 

 

Gambar  2.1 Diagram Program Ruang 

Sumber :  Dokumen penulis 
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2.3 Deskripsi Tapak 

 

  

Tapak ini terletak di daerah Koblen, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. 

Tapak merupakan bangnan heritage golongan C berdasarkan Surat Keputusan 

Walikota Surabaya nomor 188.45/251/402.1.04/1996, yang memiliki sejarah tinggi 

karena merupakan bekas benteng pertahanan Belanda dan merupakan penjara 

tahanan politik maupun tahanan militer sebelum kemerdekaan Indonesia. Karena 

tapak merupakan bangunan golongan C pengolahan tapak hanya bisa dilakukan 

mengguanakan 2 cara yaitu revitalisasi atau adaptasi ( mengubah bangunan 

dan/atau lingkungan cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang lebih 

Gambar  2.2 Ploting Area Sekitar Tapak 

Sumber :  Dokumen penulis 
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sesuai tanpa menuntut perubahan drastis).Berdasarkan data yang didapat tapak 

mempunyai profil sebagai berikut; 

A. Luasan dari tapak ini adalah 32.232 m2 yang dikelilingi oleh pemukiman 

pada bagian timur, barat, dan utara.  

B. Merupakan area golongan k-4 ( dimanfaatkan untuk bangunan skala 

internasional maupun nasional. 

C. Merupakan bangunan heritage golongan C. 

D. KDB 60%, KLB 1,5 kali KDB, KDH 40%, GSB utara 6 m, selatan 7 m, 

barat 1 m, timur 1 m. sehingga lahan yang bisa dibangun sekitar 19.732 m2. 

2.3.1Aanlisa dan Sintesa 

A. Analisa Fasilitas dan Kondisi Fisik Bangunan yang ada di Dalam Tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.3 Ploting Fasilitas dan Kondisi Fisik Bangunan Dalam Tapak 

Sumber :  Dokumen penulis 
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Bangunan ini dikelilingi oleh tembok bangunan setinggi 6 m beserta menara 

diujung sisi-sisi lahan yang terbuat dari batu bata yang diplester menggunakan batu 

alam.Didalam juga tapak terdapat banyak kerusakan di bagian bangunan heritage 

yang berada di dalam tapak. Kerusakan terparah dialami pada bagian tembok dan 

maenara Penjara Koblen yang merupakan bangunan heritage utama pada tapak. 

Beberapa kerusakan tersebut diakibatkan oleh tidak dirawatnya tembok penjara, 

vandalisme, dan adanya penempelan struktur bangunan baru yang menempel pada 

bangunan yang tetunya melanggar Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 

dalam pengolahan bangunan cagar budaya. Didalam bangunan ini juga terdapat 

beberapa fasilitas diantaranya; 

A. Parkiran kendaraan kantor ( mobil dan motor) 

B. Parkiran kendaraan besar ( truk dan bus ) 

C. Kantor 

D. Tempat loak 

E. Gantangan (tempat lomba burung) 

F. Pasar 

G. Warung 

H. Sekolah TK 

I. Mushola 

Secara umum zoning fasilitas pada tapak saat ini dibagi menjadi 3 area yaitu 

area parkir, pasar, dan gantangan (tempat lomba burung) yang merupakan fasilitas 

utama bangunan saat ini. Pada tapak juga didominasi oleh lahan kosong yang 

banyak ditumbuhi tamanan liar yang juga merusak struktur dari tembok bangunan 

dan mengurangi keindahan visual pada tapak.Karena itu perlu adanya pengolahan 

lahan yang baik terutama pada bagian lansekap untuk membentuk visual dan 

keterbangunan arsitektur yang lebih tertata. 
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B. Analisa Iklim Mikro dan Pencahayaan  

 

Secara umum, tapak memiliki area pencahayaan yang cukup luas karena masih 

sedikitnya massa bangunan yang berada di dalam tapak. Respon yang diberikan 

untuk mengatasi kondisi ini adalah membentuk lansekap dengan pohon dan 

naungan buatan sebagai elemen utama dalam membentuk area pembayangan dan 

passive heating pada tapak. 

Gambar  2.4 Diagram Analisa Pencahayaan dan Respon  

Sumber :  Dokumen penulis 

 

 

 

 

Gambar  2.5 Tabel Temperatur Rata-Rata Kecamatan Bubutan Diagram Pergerakan 

Matahari  

Sumber :  surabayakota.bps.go.id (2019);Kecamatan Bubutan; subjek : Kecamatan, 

suncalc.org (2019); computation path for the sun; subjek : computation path for the 

sun Penjara Koblen Bubutan dalam angka 2018;  
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Tapak memiliki kelembaban sekitar 64%- 84%, suhu rata-rata 280C-290C, dan 

intensitas matahari selama kurang lebih 12 jam 24 menit per harinya. Bisa 

disimpulkan bahwa keadaan iklim mikro pada tapak bisa digunakan untuk 

pemanfaatan agrikultur terutama untuk mendapatkan pencahayaan alami. 

C. Analisa Sirkulasi dan Drainase 

 

Tapak memiliki 2 alur masuk utama yaitu di bagian depan Jalan Yasan Praja 

yang merupakan akses kendaraan kecil dan pada bagian samping di bagian depan 

Jalan Koblen Kidul yang merupakan akses kendaraan besar. Akan tetapi, pada tapak 

tidak terdapat alur yang jelas untuk tempat parkir kendaraan sehingga membuat 

bingung ketika mengakses tapak dengan kendaraan. 

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya pemisahan antara parkir utama dan 

parkir sekunder untuk memperjelas ruang gerak kendaraan dan memberikan akses 

kendaraan yang lebih tertata pada tapak. Juga masing-masing sirkulasi harus dua 

arah karena adanya keterbatasan pengolahan tapak. 

 

Gambar  2.6 Diagram Sirkulasi Kendaraan dan Respon 

Sumber :  Dokumen Penulis 
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Tapak memiliki alur sirkulasi user yang tidak jelas dikarenakan tidak adanya 

pengolahan lansekap yang baik. Ketika user memasuki tapak yang menjadi acuan 

sirkulasi adalah bangunan exixting dan zoning ruang-ruang yang terbentuk pada 

tapak yang berjarak cukup jauh satu sama lainnya. Aalur drainase pada tapak juga 

tidak tertata dengan baik, terutama untuk bagian pembuangan ke riol kota karena 

adanya keterbatasan dalam pengolahannya. 

Untuk itu perlu penataan tapak yang lebih tertata dan terorganisir sehingga 

memperjelas sirkulasi user juga tapak perlu dinaikan 1 m diatas jalan untuk 

memberikan alur drainase. Pada bagian pinggir tembok juga perlu ditambahkan 

area penyerapan berupa area hijau guna memberikan alur drainase yang baik dan 

batasan sirkulasi user pada tapak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.7 Diagram Sirkulasi User dan Alur Drainase juga Respon 

Sumber :  Dokumen Penulis 
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BAB 3 

PENDEKATAN DAN METODA DESAIN 

3.1 Pendekatan Desain 

Pendekatan desain yang dipakai dalam rancangan ini adalah kontekstualisme 

yang dijelaskan oleh Kari Jonmakka dalam bukunya Basics Design Methods 

(2007). Kontekstualisme merupakan pendekatan yang ditujukan untuk membentuk 

arsitektur yang menghargai nilai-nilai budaya lingkungan sekitarnya. Pada proses 

penerapannya juga terdapat kritik dan evaluasi desain terhadap arsitektur dan 

lingkungan sekitarnya sehinggan mempermudah membentuk arsitektur yang 

harmoni dengan konteks lingkungannya. 

Selanjutnya pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

niai-nilai sejarah dan budaya mengenai tapak dan lingkungan sekitarnya untuk 

dasaran pengambangan proses desain. Pendekatan ini juga digunakan untuk 

menentukan tema edukasi infromal agrikultur yang digunakan memberikan criri 

khas dan sebagai daya tarik arsitektur yang ingin dibentuk. 

3.2 Metoda Rancang 

3.2.1 Biofilik 

Wiliam Browning dalam bukunya patterns of biophilic design ImprovIng 

Health & Well-BeIng In tHe BuIlt environment menjelaskan ada beberapa pola 

biofilik yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas arsitektur. Pada 

rancangan ini diambil 3 pola biofilik yang digunakan untuk pengimplementasian 

edukasi informal agrikultur pada arsitektur yang ingi dibentuk. Pola-pola tersebut 

diantaranya; 

A. Defining Nature 

Pandangan mengenai apa saja hal yang membentuk alam yang sangat beragam. 

Dalam pandangan ini alam dilihat dari dua sisi yaitu sebagai organisme hidup dan 

sebagai komponen yang tidak hidup dalam sebuah ekosistem. Dalam penerapannya 
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manusia membuat ‘alam’ secara sengaja dirancang untuk estetika, secara sembrono 

( ternavigasi untuk sumber daya sendiri ), dan secara pasif ( pengabaian pelestarian). 

B. Nature in Space 

Menghadirkan ruang yang membahas kehadiran langsung dan fisik dari alam 

di suatu tempat. Elemen alam yang sekiranya dihadirkan meliputi tanaman, hewan, 

suasana ( angin, suara, dan pemandangan ) dan elemen alam lainnya. tanaman pot, 

petak bunga, pengumpan burung, taman kupu-kupu, fitur air, air mancur, akuarium, 

taman halaman dan dinding hijau atau atap tanaman. Hal ini dilakukan agar bisa 

memberikan arti dan koneksi langsung antara user bangunan dengan alam 

khususnya melalui keragaman, gerakan dan interaksi multi-indera. 

C. Visual Connection with nature 

Sebuah ruang yang memiliki koneksi visual yang baik dan terlihat alami. Hal 

ini digunakan untuk menjawab kesulitan pembangunan lingkungan yang berbasis 

pada alam di perkotaan. Lingkungan yang dibuat berbasis pada memprioritaskan 

alam yang asli daripada simulasi alam, dan simulasi alam daripada’ bukan alam’.  

Dalam menghadirkan defining nature, visual connection with nature, dan 

nature in space diperlukan cara untuk dapat menyatukan pola-pola biofilik tersebut 

yaitu dengan penggunaan hidroponik. Hidroponik merupakan metode metode 

bercocok tanam dengan menggunakan media tanam selain tanah, seperti batu 

apung, kerikil, pasir, sabut kelapa, potongan kayu atau busa yang bisa dilakukan di 

lahan yang terbatas. Hal tersebut dilakukan karena fungsi tanah sebagai pendukung 

akar tanaman dan perantara larutan nutrisi dapat digantikan dengan mengalirkan 

atau menambah nutrisi, air dan oksigen melalui media tersebut.( Ida Syamsu 

Roidah, 2014 ). 

Penggunaan metode hidroponik dalam pengolahan lahan dikarenakan lokasi 

lahan yang berada di tengah kota yang memiliki lahan pertanian yang terbatas juga 

sebagai daya tarik utama dalam membentuk educational tourism space yang 

berbasis lingkungan dan edukasi informal. Hal ini juga untuk memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat sekitar dan pengunjung akan pentingnya interaksi 

antara manusia dan lingkungannya. 
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3.3 Kerangka Berfikir Proses Rancang 

 

Pemrograman arsitektur adalah proses mengelola informasi sehingga jenis 

informasi yang tepat tersedia di tahap yang tepat dari proses desain dan keputusan 

terbaik yang bisa dibuat membentuk hasil dari desain bangunan (Donna P. 

Duerk,2012). Proses pemrograman arsitektur adalah mengumpulkan, 

mengorganisir, menganalisa, menafsirkan, dan menyajikan informasi yang relevan 

dalam sebuah desain. 

Dalam menentukan informasi tentang site sebagai topik dibutuhkan tujuan 

(goals), PR (performance requirements), dan konsep untuk mengambarkan 

pengembangan proses desain sebuah arsitektur. Dengan adanya hal tersebut 

desainer dapat termudahkan untuk menambah kualitas desain, memfokuskan usaha 

desain, dan mengevaluasi keputusan desain yang diambil agar bisa membentuk 

desain arsitektur yang sesuai dengan konteks dan isu yang diambil. Berikut 

merupakan penerapan diagram architectural programming dalam proses rancangan 

ini; 

 

 

 

 

Gambar 3.1 diagram Architectural Programming 

Sumber : arch.ttu.edu (2014), course programming, Subjek : design programming  

 

 

 

 



 

26 
 

 

G
am

b
ar 3

.2
 D

iag
ram

 P
ro

ses R
an

can
g

 

S
u
m

b
er : D

o
k
u
m

en
 P

en
u
lis 

 



 

27 
 

3.4 Data Pendukung 

3.4.1 Respon to Site 

 

Menurut Karri Jormaka dalam bukunya Basic Design Methods (2007) dalam 

proses merancang yang menggunakan respon to site desainer tidak hanya mencoba 

untuk mengadopsi beberapa elemen dari lingkungan mikronya saja akan tetapi 

perlu juga untuk mengadopsi elemen-elemen tersebut dari lingkup lingkungan yang 

lebih luas. Hal ini dikarenakan penggunaan material dan system struktur local tidak 

hanya digunakan untuk estetika belaka akan tetapi, lokalitas tersebut 

mempersatukan solusi untuk mengatasi iklim mikro pada lingkungan. 

Dalam membuat arsitektur disuatu lingkungan juga perlu memperhatikan nilai 

budaya sekitar agar arsitektur yang tercipta bisa terlihat harmonis di lingkungan 

terbangunnya juga bisa menghargai budaya dan sejarah yang telah ada sehingga 

harmonisasi yang terbentuk bisa dirasakan secara holistik. 

3.4.2 Urban Sustainability 

Di dunia yang semakin didominasi oleh kota-kota, komunitas internasional 

mulai membahas masalah keberlanjutan kota. Prosesnya dimulai di Rio dan 

dilanjutkan pada KTT Kota PBB tahun 1996 di Istanbul. Agenda itu membahas 

tentang habitat dan ditandatangani di Istanbul oleh 180 negara, menyatakan: 

“permukiman manusia harus direncanakan, dikembangkan dan ditingkatkan 

dengan cara yang penuh juga menjelaskan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dan semua komponennya, sebagaimana diatur kita perlu 

menghormati daya dukung ekosistem dan pelestarian peluang bagi generasi masa 

depan serta Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran penting dalam 

membentuk pemukiman manusia yang berkelanjutan dan mempertahankan 

ekosistem yang mereka andalkan. " 

Melihat pernyataan diatas bisa disimpulkan kalau kota-kota saat ini 

menggunakan terlalu banyak sumber daya alam dan malah memproduksi waste 

terlalu banyak dan kota-kota dihadapkan dengan perkembangan penduduk yang 

makin pesat yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan. Bersamaan 
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dengan kegiatan lain, urban agriculture memiliki peran penting untuk penting 

dalam keberlanjutan  perkembangan kota. 
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BAB 4  

KONSEP DESAIN 

4.1 Eksplorasi Formal 

4.1.1 Lansekap 

 

 

 

Pengolahan tapak bangunan berfokus pada penerapan pola biofilik yang 

diambil yaitu, defining nature, visual connection with nature, dan nature in space. 

Ketiga pola tersebut akan diterapkan dalam membentuk lansekap yang bisa 

menghadirkan “ekosistem persawahan” pada lansekap bangunan dan membentuk 

kesan visual yang alami. Lansekap pada tapak juga akan menggunakan perbedaan 

material untuk memperjelas sirkulasi dalam tapak dan penggunaan ruang terbuka 

untuk tempat bermain maupun bersantai. Berikut beberapa konsep ruang yang akan 

dihadirkan pada lansekan rancangan; 

A. Penggunaan material dengan corak warna yang cerah pada taman 

bermain berfungsi sebagai abstrak spasial expression yang memberikan 

makna ceria dan memperjelas fungsi taman. 

B. Pada taman hijau yang menghubungkan antara pasar dengan vertical 

farming didominasi oleh rerumputan, bambu wulung, dan pohon pisang 

Gambar 4.1 Kolase Konsep Desain Lansekap dan Diagram User Bangunan 

Sumber : Dokumen Penulis 
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yang menerapkan  metode nature in spaces dan defining nature dengan 

menghadirkan ekosistem sawah kecil. 

C. Taman  bagian depan pasar dan pujasera, museum, dan vertical farming 

di dominasi oleh pepohonan dan dalam memperjelas transisi ruang 

lansekap yang akan dibentuk akan menggunakan pohon kelapa. 

Secara umum, user yang akan menggunakan bangunan berasal dari masyarakat 

sekitar, pengelola bangunan (pihak swasta maupun Pemda Surabaya). Arsitektur 

yang terbentuk juga diperuntukan untuk semua kalangan umur karena bertema 

edukasi infoormal agrikultur. 

4.1.2 Pasar dan Pujasera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang yang akan dibentuk pada pasar dan pujasera berbentuk ruang 

semioutdoor. Penggunaan ruang ini adalah untuk membentuk transisi visual pada 

Gambar 4.2 Iterasi Bentuk Ruang Pasar &  Pujasera dan Diagram User  

Sumber : Dokumen Penulis 
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bangunan dan penerapan dari pola biofilik visual connection with nature. Selain itu, 

untuk memperkuat pola biofilik defining nature dan nature in spaces pada 

bangunan rancang akan dihadirkan taman semi indoor pada ruang transisi 

bangunan. Terdapat pula beberapa konsep ruang yang akan dihadirkan di objek 

rancang diantaranya; 

A. Ruang yang terbentuk berbentuk ruang semi outdoor 

B. Memiliki sirkulasi linear 

C. Terdapat ruang hijau semi indoor 

D. Penataan tenan linear 

E. Penataan tempat makan linear 

F. Pemisahan area servis dan publik yang ditandai perbedaan penggunaan 

material permukaan 

Secara umum, user bangunan ini juga terdiri dari dari masyarakat sekitar, 

pengelola bangunan (pihak swasta maupun Pemda Surabaya). User tersebut 

diharapkan bisa menghidupkan kembali bangunan yang telah dilupakan dengan 

kegiatan-kegiatan yang intensitasnya cukup tinggi walaupun eventual. 

4.1.3 Museum  

 

Pengolahan bangunan museum juga berfokus kepada penggunaan ruang-ruang 

semi outdoor dan semi indor untuk menerapkan pola-pola biofilik yang diambil. 

Pada ruang interior bangunan akan di dominasi oleh penggunaan taman semi indoor 

yang digunakan untuk membentuk transisi visual dan memperjelas tema edukasi 

Gambar 4.3 Iterasi Bentuk Ruang Museum dan Diagram User  

Sumber : Dokumen Penulis 
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informal agrikultur ada bangunan. Konten yang akan dihadirkan pada museum ini 

adalah perjalanan sejarah Penjara Koblen hingga menjadi tempat wisata berbasis 

edukasi informal yang akan dijelaskan mengunakan instalasi berupa panel maupun 

model. 

User bangunan ini juga terdiri dari dari masyarakat sekitar, pengelola bangunan 

(pihak swasta maupun Pemda Surabaya) yang diharapkan bisa saling berkoordinasi 

dalam menyampaikan tema edukasi informal dan sejarah Penjara Koblen. Terdapat 

juga beberapa konsep ruang museum diantaranya; 

A. Terdapat ruang indoor, semi indoor, dan outdoor. 

B. Memiliki sirkulasi sirkular. 

C. Terdapat ruang hijau semi indoor. 

D. Penataan instalasi sirkular. 

E. Pemisahan area servis dan public ditandai perbedaan penggunaan 

material permukaan. 

F. Akses pengunjung dan loading terpisah. 

G. Bidang didominasi bidang transparan. 

4.1.4 Vertical Farming 

 

 

 

Ruang pada bangunan ini juga di dominasi oleh ruang semi outdoor yang akan 

digunakan untuk mendapatkan intensitas matahari yang cukup untuk proses 

pertumbuhan tamanan pada instalasi Hidroponik juga memberikan natural lighting 

pada bangunan. Didalam bangunan ini juga terdapat area bermain yang digunakan 

Gambar 4.4 Iterasi Bentuk Vertical Farming dan Diagram User  

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

 

 



 

33 
 

untuk meningkatkan daya tarik pengunjung kepada bangunan. Penggunaan instalasi 

hidroponik sebagai media taman digunakan untuk penerapan pola-pola biofilik 

yang dipakai dalam bangunan sebagai ekosistem agrikultur. 

User bangunan ini juga terdiri dari dari masyarakat sekitar, pengelola bangunan 

(pihak swasta maupun Pemda Surabaya) yang diharapkan bisa saling berkoordinasi 

dalam menyampaikan tema edukasi informal tentang urban agrikultur terhadap 

pengunjung. Hasil panen dari bangunan ini juga bisa dimanfaatkan untuk dijual ke 

pasar dan pujasera yang tersedia. Terdapat juga beberapa konsep ruang vertical 

farming diantaranya; 

A. Terdapat pemisahan antar ruang bibit dan pertumbuhan 

B. Memiliki sirkulasi looping. 

C. Bangunan memiliki ruang hijau semi-outdoor. 

D. Merupakan ruang publik. 

E. Orientasi bangunan menyesuaikan pergerakan matahari 

4.2 Eksplorasi Teknis 

4.2.1 Pasar dan Pujasera 

A. Struktur  

 

Bangunan ini menggunakan struktur beton bertulang yang memiliki dimensi 

50 cm x 50 cm dengan tulangan 8 mm dengan bentang 5 m. alasan penggunaan 

struktur ini adalah untuk membentuk grid-grid tenan dan ruang sirkulasi linear yang 

Gambar 4.5 Struktur Bangunan dan Atap Pasar dan Pujasera 

Sumber : Dokumen Penulis 
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lebih terorganisir. Pada bagian atap menggunakan alumunium composit panel 

dengan dimensi 1.2 m x 4.8 m dengan ketebalan 4mm yang ditopang oleh struktur 

rangka galvalum tipe c yang berprofil 75mm x 35mm x 37 mm dengan ketebalan 1 

mm. Penggunaan kedua bahan tersebut agar bisa membentuk atap sesuai konsep 

yang telah disampaikan, juga karena kedua bahan tersebut termasuk ringan dan 

mudah di kostumisasi sehingga tidak teralu membebani struktur utama bangunan. 

B. Material  

 

Pada bidang bangunan digunakan material bata ringan. Alasan penggunaan 

material tersebut adalah untuk membentuk bangunan yang lebih tahan lama dan 

bahan tersebut mudah di dapatkan. Selain itu, bata ringan lebih mudah untuk 

membentuk bidang bangunan yang rigid. 

C.Sistem Air 

Gambar 4.6 Bilik Tenant dan Bdang Ruang Pasar dan Pujasera 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Diagram Konsep Sistem Air bangunan 

Sumber : Dokumen Penulis 
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Sistem pengairan yang digunakan pada bangunan ini adalah sistem down fit 

yang menggunakan tandon bawah dan tandon atas yang berukuran 1.44m x 2.1m x 

0.6m dengan volume 4100 liter. Alasan penggunaan sistem ini adalah untuk 

mempermudah aliran air pada bangunan sehingga bisa menjangkau toilet dan ruang 

ruang yang memerlukan air. 

D. Sistem Listrik dan Pembuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bangunan ini menggunakan sistem listrik yang dengan tambahan genset dan 

terdapat ruang khusus M/E (Mechanical/ Electrical) yang terpisah dari bangunan 

utama yang digunakan untuk mengontrol sistem listrik bangunan. Untuk 

pembuangan, terdapat ruang tersendiri yang terpisah dari bangunan dan dekat 

dengan akses utama bangunan yang dibuat untuk mempermudah pengambilan dan 

pembuangan sampah pada bangunan. 

 

 

Gambar 4.8 Diagram Konsep Sistem Listrik bangunan 

Sumber : Dokumen Penulis 
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4.2.2 Museum 

A. Struktur dan Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan ini menggunakan struktur beton pada bidang eksteriornya dan 

menggunakan struktur frame pada bidang kacanya. Penggunaan sistem ini adalah 

untuk mempermudah pembentukan bidang bangunan dan agar bangunan lebih 

tahan lama. Bangunan ini juga menggunakan bidang campuran antara beton dan 

spesi tanam untuk membantuk taman pada lantai 2 bangunan. Untuk bidang ruang 

di dalam bangunan menggunakan bata ringan digunakan untuk membentuk ruang 

yang rigid. 

Gambar 4.9 Diagram Konsep Struktur Museum 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

 

 



 

37 
 

B. Sistem Air 

Sistem air yang digunakan pada bangunanini adalah sistem down fit yang 

menggunakan tandon atas dan bawah .44m x 2.1m x 0.6m dengan volume 4100 

liter. Sistem ini digunakan untuk pemerataan pengaliran air bersih untuk ruang-

ruang bangunan yang memerlukan aliran air bersih juga untuk aliran air  bersih 

instalasi hdroponik. Sistem hidroponik yang pada bangunan ini adalah Nutrient 

Film Teqnuique. Menurut Howard M.Resh  dalam bukunya Hydroponic Food 

Production sistem NFT adalah sistem penyaluran nutrisi yang menggunakan sistem 

pengairan tertentu yang langsung mengalirkan nutrisi ke tanaman menggunakan 

pipa yang terhubung pada reservoir yang berisi nutrisi. 

  

Gambar 4.10 Diagram Konsep Sistem Air dan Instalasi Hidroponik NFT (Nutrient 

Film Teqnique) Museum 

Sumber : Dokumen Penulis 
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C.Sistem Listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem listrik pada bangunan ini sama dengan yang digunakan pada bangunan 

pasar dan pujasera yang menggunakan ruang genset dan khusus M/E (Mechanical/ 

Electrical) yang terpisah dari bangunan utama yang digunakan untuk mengontrol 

sistem listrik bangunan. 

4.2.3 Vertical Farming  

A. Struktur  

 

 

 

 

Bangunan ini menggunakan sistem struktur kolom balok beton bertulang yang 

digunakan untuk membantuk ruang-ruang bangunan yang rigid dan struktur ini 

memmiliki bentang 7 m. Pada bagian atap bangunan ini menggunakan material 

Gambar 4.11 Diagram Konsep Sistem Listrik Museum 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

 

 

Gambar 4.12  Diagram Konsep Struktur Bangunan dan Atap Vertical Farming 

Sumber : Dokumen Penulis 
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bidang berupa insulating glass yang mempunyai tebal 3mm yang digunakan untuk 

mendapatkan intensitas matahari yang maksimal dan tingkat radiasi yang minimal 

pada bangunan. Struktur atap ditopang oleh rangka galvalum tipe c yang berprofil 

75mm x 35mm x 37 mm dengan ketebalan 1 mm dikarenakan cukup ringan dan 

dan mudah di kostumisasi. 

B. Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bidang bangunan digunakan material bata ringan. Alasan penggunaan 

material tersebut adalah untuk membentuk bangunan yang lebih tahan lama dan 

bahan tersebut mudah di dapatkan. Selain itu, bata ringan lebih mudah untuk 

membentuk bidang bangunan yang rigid. Bidang bangunan juga di dominasi oleh 

struktur frame alumunium yang digunakan untuk menopang bidang kaca. 

  

Gambar 4.13  Diagram Konsep Material Bangunan Vertical Farming 

Sumber : Dokumen Penulis 
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C.Sistem Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bangunan ini menggunakan sistem air up fit untuk mengalirkan air bersih 

pada bangunan yang di gunakan di beberapa ruang dan instalasi hidroponik NFT 

yang digunakan pada bangunan. Sistem ini diharapkan bisa mengalirkan secara 

maksimal kebutuhan  air bersih yang diperlukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Diagram Konsep Sistem Air Bangunan dan Instalasi Hidroponik pada 

Vertical Farming 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

 

 

No Jenis Tanaman 
Suhu 

(oC) 

Kelembaban 

(%) 

Intensitas 

cahaya 

1 Cabai Besar 18-30 60-80 Cukup 

2 Cabai Rawit 18-30 60-80 Cukup 

3 Terong 20-30 - Penuh 

4 Mentimun 21-30 80-85 Cukup 

5 Tomat 18-25 - Cukup 

6 Kacang Panjang 20-35 - Penuh 

7 Buncis 25 50-60 Penuh 

8 Paprika 21-27 80 Cukup 

9 Bayam 20 40-60 Penuh 

10 Kangkung 20-32 - Penuh 

11 Selada 15-20 - Cukup 

12 Seledri 18-24 80-90 Cukup 

13 Bawang Daun 19-24 80-90 Cukup 

14 Kemangi 5-30 - Cukup 

15 Pokcoy 15-21 60  Penuh 

16 Kailan 15-20 - Penuh 

17 Bunga Kol 24 80-90 Cukup 

18 Brokoli 24 80-90 Cukup 

19 Wortel  26 80-90 Cukup 

20 Kentang 18-21 80-90 Penuh 

21 Bawang Merah 30 70 Penuh 

22 Bawang Putih  15-25 60-70 Penuh 

23 Bawang Bombay 18-20 60-70 Penuh 

24 Kunyit 19-30 60-80 Penuh 

25 Kencur 19-30 60-80 Penuh 

26 Lengkuas 25-29 60-80 Penuh 

 

Tabel  4.1  Tabel Jenis Tanaman dan Syarat tumbuh Sumber : Rasapto, Pujo.2006. 

Budidaya Sayuran Dengan Vertikultur. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa 

Tengah 
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Penggunaan sistem pengairan tersebut juga digunakan untuk peroses 

pertumbuhan pada instalasi hidroponik NFT yang ada pada bangunan. Tabel diatas 

merupakan beberapa tamanan yang sekiranya akan ditanam di instalasi karena 

memiliki syarat tumbuh yang cocok dengan iklim mikro tapak. 

D.Sistem Listrik 

 

 

 

 

Sistem listrik pada bangunan ini ditunjang oleh ruang genset dan ruang M/E 

yang berada pada lantai 1 dan 2 yang juga memiliki MCB (Miniature Circuit 

Breaker) pada setiap lantainya. Pengunaan MCB pada setiap lantai digunakan untuk 

memepermudah zoning aliran listrik dan lampu bangunan. 

  

R GENSET 

R GENSET 

Gambar 4.15 Diagram Konsep Sistem Listrik Bangunan Vertical Farming 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

 

 



 

42 
 

4.3 Pengolahan Bangunan Heriatage 

 

 

 

 

 

Terdapat 3 bangunan heritage pada tapak yaitu bangunan tembok penjara, 

bangunan kantor, dan bangunan taman kanak-kanak. Dalam pengolahannya 

bangunan-bangunan ini akan diolah sesuai visualisasi diatas. Pada bagian tembok 

bangunan akan dihilangkan beberapa struktur bangunan baru yang menempel pada 

tembok penjara, dan melalukan beberapa perbaikan pada beberapa elemen 

bangunan tembok penjara yang mengalami kerusakan seperti atap dan permukaan 

tembok. 

Kemudian untuk pengolahan bangunan kantor dan taman kanak-kanak akan 

dialih fungsikan sebagai bangunan kantor kemanan dan kantor pusat informasi. 

Dalam pengolahan kedua bangunan ini beberapa eleman tambahan seperti naungan 

akan diredesain atau dihilingakan. Pengolahan ini digunakan untuk mengembalikan 

kedua bangunan tersebut sesuai kondisi aslinya. 

Pengolahan ini disesuaikan dengan peraturan pengolahan bangunan heritage 

yang ada pada Perda Surabaya nomor 5 tahun 2005 yang mengharuskan 

mempertahankan tampang bangunan baik itu pada bagian ornamen dan warna asli 

bangunan dan pengolahan ini juga menyesuaikan pendekatan konstekstualisme 

Gambar 4.16 Diagram Konsep Pengolahan Bangunan Heritage 

Sumber : Dokumen Penulis 
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respect to site. Tampang bangunan dan ornamen-ornamen bangunan heritage yang 

tersisa dipertahankan sesuai dengan aslinya dan dalam penambahan ornamen pada 

tampang bangunan menggunakan ornamen-ornamen yang tidak merusak tampang 

dan struktur bangunan heritage agar tetap terjaga keutuhannya.   
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB 5  

DESAIN 

5.1 Eksplorasi Formal 

 

 

 

 

Bangunan rancang yang terdiri dari tiga fungsi utama ini didominasi oleh ruang 

terbuka yang memiliki transisi yang diciptakan dari elemen-eleman meterial, 

Gambar 5.1 Perspektif Bangunan dan Diagram Transformasi Rancang Bangunan 

Sumber : Dokumen Penulis 
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softscape dan hardscape yang ada. Elemen warna yang ditonjolkan pada rancangan 

adalah warna-warna cerah seperti merah muda dan kuning yang memperkuat 

transisi antar ruang terbuka dengan bangunan yang ada juga memperjelas bangunan 

sebagai bangunan wisata. 

5.1.1 Lansekap 

 

 

  

Gambar 5.2 Site Plan Rancangan  

 

 

 

 

Gambar 5.3 Layout Rancangan 
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Pada Rancangan terdapat 5 jenis taman yaitu, taman parkiran, taman pasar, 

taman vertical farming, taman bermain, dan taman hijau. Ke lima taman tersebut 

digunakan untuk memberikan jalur sirkulasi kepada user untuk menjelajah 

bangunan rancang. Ke lima taman tersebut juga menerapkan pola-pola biofilik yang 

dipakai terutama pada bagian taman hijau yang merupakan sentral rancangan tapak 

yang menghubungkan masa-masa bangunan juga memberikan transisi visual 

“ekosistem persawahan”pada tapak. 

 

 

 

Gambar 5.4 Perspektif Ruang Terbuka 
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5.1.2 Pasar dan Pujasera 

  

Gambar 5.5 Aksonometri Massa dan Struktur Pasar dan Pujasera 
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Gambar 5.6 Denah Pasar Lantai 1 

 

 

 

 

Gambar 5.7 Denah Pujasera Lantai 2 
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Gambar 5.8 Tampak Timur Pasar dan Pujasera 

 

 

 

 
Gambar 5.9 Tampak Barat Pasar dan Pujasera 

 

 

 

 
Gambar 5.10 Tampak Selatan Pasar dan Pujasera 

 

 

 

 
Gambar 5.11 Tampak Utara Pasar dan Pujasera 

 

 

 

 

Gambar 5.12 Potongan A-A’ Pasar dan Pujasera 

 

 

 

 

Gambar 5.13 Potongan B-B’ Pasar dan Pujasera 
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Bangunan pasar dan pujasera memiliki geometri dasar berupa bentuk persegi 

yang. Bentuk tersebut berguna untuk membentuk ruang tenant dan ruang gerak 

yang terarah dan luas. Bangunan ini juga merupakan bangunan semi outdoor yang 

memanfaatkan cahaya matahari sebagai peneragan bangunan hal ini juga 

dikarenakan untuk mengarahkan langsung pengunjung yang ingin mengunjungi 

pasa maupun pujasera yang ada. Di dalam bangunan ini juga terdapat taman yang 

membatasi antara area toilet dengan tenant, selain digunakan untuk membatasi area 

tersebut eleman taman ini juga dibentuk untuk menarpkan pola biofilik visual 

connection with nature dan nature in space. 

Bangunan pasar ini terdiri dari dua lantai. Pada lantai pertama difungsikan 

untuk tenan pasar sedangkan pada lantai 2 digunakan untuk pujasera. Lantai 2 pasar 

ini juga dihubungkan oleh jembatan yang mengkoneksikan masa-masa bangunan 

utama yang terbentuk, agar mempermudah akses dan sirkulasi pengunjung. 

 

  

Gambar 5.14 Perspektif Pasar dan Pujasera 
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5.1.3 Museum 

 

 

 

 

 

INSTALASI MUSEUM LT 1 

Gambar 5.15 Aksonometri Masa dan Struktur Museum 
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Gambar 5.16 Denah Museum Lantai 1 

 

 

 

 

Gambar 5.17 Denah Museum Lantai 2 
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Gambar 5.18 Tampak Timur Museum   

 

 

 

 

Gambar 5.19 Tampak Barat Museum   

 

 

 

 

Gambar 5.20 Tampak Selatan Museum   

 

 

 

 

Gambar 5.21 Tampak Utara Museum   

 

 

 

 

Gambar 5.22 Potongan A-A’ Museum   

 

 

 

 
Gambar 5.23 Potongan B-B’ Museum   
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Gambar 5.24 Perspektif Museum 
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Museum terdiri dari 2 lantai dan memunyai geometri dasar berupa lingkaran 

yang saling bersinggungan. Bentuk lingkarang digunakan untuk memberikan 

sirkulasi looping pada bangunan memungkinkan pengguna menjelajahi bangunan 

secara menyeluruh. Pada lantai 1 museum dipamerkan beberapa instalasi yang 

berkaitan dengan sejarah Penjara Koblen hingga masa sekarang. Intalasi-instalasi 

tersebut disusun secara sirkular mengikuti bentuk bangunan. Pada lantai 1 juga 

terdapat taman indoor dan taman outdoor yang memberikan elemen transisi alami 

pada bangunan yang juga dibentuk untuk menerapkan pola-pola biofilik yang 

dipakai pada proses olah bangunan.  

Lantai 2 museum merupakan ruang outdoor yang menampilkan instalasi 

hidroponik guna menyampaikan edukasi informal urban agrikultur kepada 

pengunung. Pada lantai ini juga terdapat taman yang berguna memperjelas sirkulasi 

bangunan dan merupakan penerapan pola-pola biofilik. Pada bidang lantai 2 di 

dominasi warna merah dan merah muda yang mengatur zoning dan memperjelas 

sirkulasi pada bangunan juga menyesuaikan tema lansekap bangunan secara 

keseluruhan. Bidang bangunan ini di dominasi oleh penggunaan kaca yang berguna 

untuk menarik pengunjung dan memberikan transisi visual bangunan. Bangunan ini 

juga ditumbuhi tanaman rambat yang memperkuat tema rancangan secara 

keseluruhan. 
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5.1.4 Vertical Farming  

  

Gambar 5.25 Isometri Masa dan Struktur Vertical Farming 
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Gambar 5.26 Denah Lantai 1 Vertical Farming  

 

 

 

 

Gambar 5.27 Denah Lantai 2 Vertical Farming  
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Gambar 5.28 Denah Lantai 3 Vertical Farming  

 

 

 

 

Gambar 5.29 Denah Lantai 4-5 Vertical Farming  
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Gambar 5.30 Tampak Timur Vertical Farming  

 

 

 

 

Gambar 5.31 Tampak Barat Vertical Farming  

 

 

 

 

Gambar 5.32 Tampak Selatan Vertical Farming  

 

 

 

 

Gambar 5.33 Tampak Utara Vertical Farming  
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Gambar 5.34 Potongan A-A’ Vertical Farming  

 

 

 

 

Gambar 5.35 Potongan B-B’ Vertical Farming  
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Gambar 5.36 Perspektif Vertical Farming 
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Bangunan  ini terdiri dari 5 lantai dan memiliki bentuk dasar berupa persegi 

yang ujung-ujungnya di lengkungkan. alasan penggunaan bentuk ini adalah untuk 

menangkap cahaya secara maksimal untuk perkembangan tamanan di instalasi. 

Bangunan ini juga terdiridari ruang semi outdoor dan ruang indoor. Pada lantai 1 

ruang yang terbentuk merupakan ruang indoor yang di doinasi bidang transparan 

yang berguna untuk menarik pengunjung dan memperkuat pola visual connection 

with nature dengan ruang luarnya.  

Pada lantai 2 terdapat 2 zoning yaitu zoning instalasi yang terletak di luar 

dan ruang pemeliharaan dan kantor yang terletak pada interiornya. Bidang lantai 2 

di dominasi oleh warna cerah seperti putih, kuning, dan merah muda yang 

menyesuaikan tema lansekap dan memberikan kesan ceria pada ruang yang 

terbentuk. 

Pada lantai 3 digunakan untuk tempat bermain sekaligus tempat 

pertumbuhan tanaman, 2 zoning ini di ciptakan guna menyampaikan tema edukasi 

informal urban agrikultur dengan interaktif dan lebih santai. Pada lantai 4-5 adalah 

ruang semi outdoor yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman yang memerlukan 

cahaya lebih sehingga dapat empercepat masa panen tanaman.  

5.2 Eksplorasi Teknis 

5.2.1 Pasar dan Pujasera 

  

Gambar 5.37 Aksonometri Air Pasar dan Pujasera 
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Gambar 5.38 Aksonometri Sistem Listrik Pasar dan Pujasera 

 

 

 

 

Gambar 5.39 Detail Struktur Atap Pasar dan Pujasera 
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Pada bangunan pasar digunakan sistem down fit untuk pengairannya dengan 

menggunakan tandon bawah dan tandon atas yang berukuran 1.44m x 2.1m x 0.6m 

dengan volume 4100 liter yang berjumlah 9 tandon atas dan 6 tandon bawah untuk 

mengalirkan air bersih ke ruang-ruang yang membutuhkan air seperti mushola, 

toilet, ruang wudu, dan tenant pujasera. Untuk sistem grey water dari tenan pujasera 

maupun toilet akan di alirkan ke lantai 1 yang akan langsung menuju saluran bak 

kontrol yang masing- masing berjarak 5 m. untuk sisitem black water air dari toilet 

akan langsung disalurkan ke septic tank yang berjarak kurang lebih 10 meter dari 

ruang  pompa.Terdapat juga ruang pompa di bagian luar bangunan yang ditujukan 

untuk mempermudah sistem pengairan pada bangunan. 

Pada sistem listrik sesuai konsep bangunan ini menggunakan ruang M/E dan 

ruang genset yang terpisah dari bangunan. Pada aksonometri diatas juga 

menunjukan titik lampu dan aliran listrik pada bangunan yang aliran listriknya 

berasal pada bangunan M/E. Bangunan ini juga menggunakan material sesuai 

konsep yang di dominasi oleh material beton dan bata ringan. Material-material 

tersebut digunakan untuk membentuk ruang-ruang yang tersusun rigid dan linear 

pada bangunan. Pada bagian atap juga menggunakan material sesuai konsep yaitu 

alumunium composit panel dan pada rangkanya menggunakan galvalum bertipe C. 

Geometri atap dibentuk sesuai dengan perletakan ruangan, taman bangunan, dan 

struktur. 

5.2.2 Museum 

 

 

 

Gambar 5.40 Aksonometri Sistem Air Museum dan Instalasi Hidroponik Museum 
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Sistem pengairan yang digunakan pada bangunan museum adalah sistem 

down fit dengan menggunakan tandon bawah dan tandon atas yang berukuran 

1.44m x 2.1m x 0.6m dengan volume 4100 liter dengan 6 tandon atas dan 6 tandon 

bawah yang digunakan untuk mengalirkan air bersih ke toilet, instalasi hidroponik, 

dan instalasi hidroponik NFT yang ada. Untuk sistem grey water dari tenan pujasera 

maupun toilet akan di alirkan ke lantai 1 yang akan langsung menuju saluran bak 

kontrol yang masing- masing berjarak 5 m. 

Untuk sistem listrik bangunan ini menerapkan sistem yang sama pada 

bangunan pasar. Listrik bersasal dari ruang M/E yang berada pada luar bangunan 

dan juga terdapat ruang genset diluar bangunan yang menunjang sistem listrik pada 

bangunan. Pada gambar diatas ditunjukan aliran listrik, titik lampu, dan titik cctv 

pada bangunan ini.   

  

Gambar 5.41 Aksonometri Sistem Listrik Museum 
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5.2.3 Vertical Farming 

 

 

  

Gambar 5.42 Aksonometri Sistem Air dan Instalasi Hidroponik Vertical Farming 
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Bangunan vertical farming menggunakan sistem up fit dalam sistem 

pengairannya dengan menggunakan tandon tandon bawah dan tandon atas yang 

berukuran 1.44m x 2.1m x 0.6m dengan volume 4100 liter. Jumlah tandon atas pada 

bangunan ini adalah 12 tandon dan pada tandon bawahnya berjumlah sama. Sistem 

ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih terutama pada bagian inatalasi 

NFT yang perlu asupan air seca ra menerus. Untuk sistem grey water  karena toilet 

bangunan disusun secara seri pada setiap lantainya air buangan dari toilet akan 

langsung dialirkan kebawah lalu melewati bak kontrol yang berjarak setiap 5 meter 

kemudian akan dibuang ke riol kota. Sedangkan untuk sistem black water bangunan 

ini akan mengalirkan buangan langsung ke lantai 1 yang kemudian akan langung 

dialirkan ke septic tank yang berjarak 10 meter dari sumber ait bersih. Kemudian 

material yang digunakan bangunan ini di dominasi oleh bata ringan, beton, keramik, 

dan kaca.  

Untuk sistem listrik bangunan ini memeliki penunjang berupa ruang genset 

pada lantai 1-3 juga terdapat ruang M/E yang didalamnya terdapat MCB untuk 

Gambar 5.43 Aksonometri Sistem Listrik Vertical Farming 

 

 

 

 

Gambar 5.44 Detail Struktur Atap Vertical Farming 
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mengatur zoning listrik pada masing -masing lantai. Gambar diatas menjelaskan 

mengenai aliran listrik pada setiap lantai, titik lampu, dan titik cctv. Bangunan ini 

menggunakan material atap sesuai konsep yaitu kaca insulating glass dan rangka 

galvalum sebagai rangka atap. 

5.3 Pengolahan Desain Bangunan Heritage 

 

 

 

 

Sesuai dengan konsep bangunan-bangunan heritage pada tapak akan diolah 

dengan menghilangkan dan menambahkan elemen baru yang tidak merusak 

bangunan-bangunan ini secara fisik. Untuk bangunan kantor dan taman kanak-

kanak akan dikembalikan seperti keadaan semula yaitu dengan menghilangkan 

elemen tambahan seperti naungan kemudian untuk tembok bangunan heritage akan 

ditambahkan tanaman rambat pada atapnya. Tanaman rambat ini hanya di 

tambahkan di sisi jalur masuk bangunan dan untuk membatasi sirkulasi user juga 

Gambar 5.45 Visualisasi Pengoahan Desain Bangunan Heritage ( kantor, taman kanak-

kanak, tembok penjara) 

 

 

 

 

Gambar 5.46  Perspektif Pintu Masuk Utama dan Pintu Masuk Sekunder 
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sebagai langkah melestarikan tembok penjara, dibuatlah taman yang mengelilingi 

tembok penjara. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB 6 

KESIMPULAN 

Residual Tourism Space bisa diartikan sebagai tempat yang mempunyai 

potensi wisata akan tetapi tidak dimanfaatkan secara baik sehingga ditinggalkan 

dan dilupakan. Hal inilah yang terjadi pada Penjara Koblen yang kini menjadi 

Residual Tourism Space berjenis dual use space karena hanya digunakan pada saat 

tertentu. Akibatnya bangunan ini tidak dirawat dengan baik dan mengalami banyak 

kerukasakan terutama pada bagian bangunan heritage yang tersisa. Hal inilah yang 

menyebabkan tata tapak yang ada  menjadi terkesan berantakan. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan bangunan ini mulai ditinggalkan dan 

dilupakan karena kehilingan fungsi utamanya yaitu pasar buah yang membuat 

jarangnya ada kegiatan pada tapak.  Selain mempunyai nilai sejarah yang tinggi 

tapak memiliki luasan yang cukup luas dan masih terdapat sedikit masa bangunan 

baru. Iklim mikro tapak juga cocok dimanfaatkan untuk urban agrikultur yang 

menggunakan sistem hidroponik sebagai media tanamnya. 

Dalam rancangan ini pemanfaatan tapak difokuskan menggunkan tema edukasi 

informal berbasis urban agrikultur yang berusaha mengahdirkan ekosistem 

persawahan pada bangunan dengan menggunakan biofilik sebagai metode dalam 

pengolahan rancangan dan menghidupkan kembali pasar pada tapak yang telah mati 

sehingga dapat tercipta arsitektur yang dapat memumnculkan kegiatan yang padat 

pada tapak. Diharapkan rancangan ini dapat menghidupkan kembali tapak dan 

dapat memberikan wadah kontribusi stakeholder-stakeholder utama dalam 

pengembangan wisata guna menyampaikan tema edukasi yang dibawa kepada 

masyarakat luas.  
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