
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUGAS AKHIR – DA 184801 
 
 
 
 

ARSITEKTUR REGENERATIF : PUSAT 
PENELITIAN LINGKUNGAN DI KAWASAN 
INDUSTRI GRESIK 
 
 

 
ABDUL HARIS FIRMANSYAH 
08111640000003 
 
 
 
 
Dosen Pembimbing 
Irvansyah, S.T., M.T. 
 
 
 
Departemen Arsitektur 
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
2020



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUGAS AKHIR – DA 184801 
 
 
 
 

ARSITEKTUR REGENERATIF : PUSAT 
PENELITIAN LINGKUNGAN DI KAWASAN 
INDUSTRI GRESIK 
 
 

 
ABDUL HARIS FIRMANSYAH 
08111640000003 
 
 
 
 

Dosen Pembimbing 
Irvansyah, S.T., M.T. 
 
 
 
 

Departemen Arsitektur 
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
2020  



 
 

 

  



 

iii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

ARSITEKTUR REGENERATIF : PUSAT PENELITIAN 

LINGKUNGAN DI KAWASAN INDUSTRI GRESIK 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

 

ABDUL HARIS FIRMANSYAH 

NRP : 08111640000003 

 

Telah dipertahankan dan diterima 

 oleh Tim penguji Tugas Akhir (DA184801) 

Departemen Arsitektur FT-SPK ITS pada tanggal 6 Juli 2020 

Dengan nilai : AB 

 

Mengetahui 

 

Pembimbing 

 

 

 

Irvansyah, S.T., M.T. 

NIP. 19700523 199702 1 001 

Koordinator Tugas Akhir 

 

 

 

FX Teddy Badai Samodra, S.T., M.T., Ph.D. 

NIP. 19800406 200801 1 008 

 

Kepala Departemen Arsitektur FT-SPK ITS 

 

 

 

Dr. Dewi Septanti, S.Pd., S.T., M.T. 

NIP. 19690907 199702 2 001 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

 

  



 

v 
 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini 

 

Nama : Abdul Haris Firmansyah 

 

NRP : 08111640000003 

 

Judul Tugas Akhir : Arsitektur Regeneratif : Pusat Penelitian Lingkungan di 

  Kawasan Industri Gresik 

Periode : Semester Gasal/Genap Tahun 2019/2020 

 

 Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya buat adalah hasil karya 

saya sendiri dan benar-benar dikerjakan sendiri (asli/orisinil), bukan merupakan hasil 

jiplakan dari karya orang lain. Apabila saya melakukan penjiplakan terhadap karya karya 

mahasiswa/orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang akan 

dijatuhkan oleh pihak Departemen Arsitektur FT-SPK ITS. 

 Demikian  surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan akan 

digunakan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Tugas Akhir. 

 

         

Surabaya, 6 Juli 2020 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

ABDUL HARIS FIRMANSYAH 

NRP. 08111640000003 

 

 



 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

 

  



 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul ”Arsitektur 

Regeneratif : Pusat Penelitian Lingkungan di Kawasan Industri Gresik” pada mata 

kuliah Tugas Akhir di Departemen Arsitektur FTSPK ITS tahun ajaran 2019/2020 

ini. 

Tugas akhir ini menjelaskan sebuah rancangan tentang pengembangan 

lingkungan kerja (binaan) yang sehat di tengah konteks kawasan yang berpolusi. 

Objek desain merupakan Pusat Penelitian Lingkungan yang berfungsi sebagai 

wadah penelitian, pengumpulan informasi, dan edukasi mengenai pencemaran 

lingkungan. Sebuah tanggapan terhadap permasalahan lingkungan berpolusi di 

Kabupaten Gresik. Adapun penyusunan tugas akhir ini diharapkan menjadi 

langkah awal bakti penulis terhadap kota yang telah mebesarkannya. 

Selama penyusunannya, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan 

serta dukungan dari beberapa pihak. Sehingga penulis ingin berterimakasih 

kepada: 

1. Bapak Irvansyah, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing mata kuliah 

proposal dan tugas akhir yang telah memberikan ilmu, saran, dan 

bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian serangkaian tugas 

akhir. 

2. Bapak FX Teddy Badai Samodra, S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen 

koordinator mata kuliah tugas akhir yang telah memberikan pengarahan 

kepada penulis. 

3. Kedua orang tua dan saudara yang selalu memberikan dukungan dan do’a 

demi kelancaran penyusunan tugas akhir. 

4. Teman-teman dan rekan seangkatan ‘Komodo’ 2016, terutama teman-

teman sesama bimbingan proposal hingga tugas akhir. 

5. Seluruh pihak lain yang telah membantu, yang penulis tidak bisa sebutkan 

seluruhnya satu per satu. 



 

viii 
 

Semoga hasil tugas akhir ini bisa berguna dan bermanfaat. Tiada gading 

yang tak retak, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna. 

Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam 

penulisan laporan tugas akhir ini. 

 

Surabaya, Juli 2020 

 

 

Penulis 

  



 

ix 
 

ARSITEKTUR REGENERATIF : PUSAT PENELITIAN 

LINGKUNGAN DI KAWASAN INDUSTRI GRESIK 

Nama   : Abdul Haris Firmansyah 

NRP   : 08111640000003 

Dosen Pembimbing : Irvansyah, S.T., M.T. 

ABSTRAK 

Industrialisasi menjadi sesuatu yang tak dapat terhindarkan, dan salah satu 

kawasan yang paling berkembang secara industri yaitu Kabupaten Gresik. Saat ini 

Gresik telah menjadi kawasan industri dari skala rumah tangga hingga skala 

multinasional. Sebagai suatu proses yang terjadi, kehadiran industri memunculkan 

dampak yang sangat beragam bagi kehidupan manusia, baik dampak sosial 

maupun non-sosial seperti pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, air, 

hingga tanah. Kian maraknya pencemaran yang terjadi menyebabkan kondisi 

kesehatan semakin memburuk, sehingga muncul permasalahan rancang 

bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat di tengah kondisi yang tercemar.  

Untuk menjawab akan kebutuhan tersebut, maka dirancanglah sebuah Pusat 

Penelitian dan Studi Lingkungan di Gresik, dengan konteks lahan yang 

merupakan area dengan banyak industri yang dinilai berpotensi menyebabkan 

pencemaran lingkungan. Rancangan ini terdiri dari pusat penelitian dan sarana 

edukasi lingkungan. Objek perancangan kemudian dipadukan dengan pendekatan 

regenerative design. Sebuah pendekatan yang berfokus pada pengembangan 

lingkungan yang secara aktif dapat memulihkan kesehatan penggunanya untuk 

beraktivitas secara keseluruhan, dan pada saat yang sama, pendekatan regeneratif 

juga bergerak pada proses perbaikan lingkungan yang telah rusak. 

Dengan demikian, sangat diharapkan Pusat Penelitian dan Studi Lingkungan 

di Gresik bisa menjadi sebuah objek rancangan yang berfungsi sebagai wadah 

penelitian, pengumpulan informasi, dan edukasi mengenai pencemaran 

lingkungan dan bagaimana menyikapinya. Serta menjadi wadah arsitektural yang 

bersinergi dengan alam dan penggunanya, dalam upaya untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang sehat di tengah kondisi yang tercemar dan diharapkan 

mampu mengkatalisasi proses perubahan lingkungan di masa yang akan datang 

sehingga tercipta lingkungan dengan kualitas yang lebih baik. 

Kata kunci: Industrialisasi, Pencemaran, Pusat Penelitian, Regenerative Design. 
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REGENERATIVE ARCHITECTURE : ENVIRONMENTAL 

RESEARCH CENTER IN GRESIK INDUSTRIAL ESTATE 

Name   : Abdul Haris Firmansyah 

NRP   : 08111640000003 

Supervisor  : Irvansyah, S.T., M.T. 

ABSTRACT 

Industrialization is inevitable, and one of the most industrially developed 

regions is Gresik Regency. Currently Gresik has become an industrial area from a 

household scale to a multinational scale. As a process, the presence of industry 

raises a very diverse impact on human life, both social and non-social impacts 

such as environmental pollution, both air, water, and ground pollution. Increasing 

pollution is causing health conditions to worsen, resulting in design problems how 

to create a healthy environment in the midst of polluted conditions. 

To answer this need, a Research and Environmental Study Center in Gresik 

was designed, with the context of land which is an area with many industries that 

are considered to have the potential to cause environmental pollution. This design 

consists of a research center and environmental education facilities. The design 

object is then combined with the regenerative design approach. An approach that 

focuses on developing an environment that can actively restore the health of its 

users to the overall activity, and at the same time, a regenerative approach also 

moves to the process of repairing a damaged environment. 

Thus, it is hoped that the Center for Environmental Research and Studies in 

Gresik can become an object of design that serves as a forum for research, 

information gathering, and education about environmental pollution and how to 

react to it. As well as being an architectural form that synergizes with nature and 

its users, in an effort to create a healthy work environment in the midst of polluted 

conditions and is expected to catalyze the process of environmental change in the 

future so as to create an environment with better quality. 

Keywords: Industrialization, Pollution, Research Center, Regenerative Design. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Industrialisasi di Gresik 

Industrialisasi tampaknya merupakan sesuatu yang tidak 

terhindarkan bagi kehidupan manusia, dan salah satu kawasan yang paling 

berkembang secara industri yaitu Kabupaten Gresik. Pada era sekarang ini, 

Kabupaten Gresik merupakan salah satu penyangga utama perekonomian 

Jawa Timur, bahkan nasional. Juga Kabupaten Gresik saat ini sudah cukup 

berkembang, bertransformasi dan berdinamika menuju ke arah yang lebih 

baik, terutama secara perekonomian. 

Sebagai suatu proses yang terjadi, hadirnya industri memunculkan 

dampak yang sangat beragam bagi kehidupan manusia, baik dampak sosial 

maupun non-sosial seperti pada perubahan fisik kota, pencemaran 

lingkungan dan sebagainya.  

Kehadiran industri-industri besar di Gresik menjadi sarana penting 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan menjadi tugas 

bagi pemerintah untuk terlibat dalam mengawasi berjalannya 

industrialisasi di Gresik dengan segala dampak positif dan negatifnya. 

Hadirnya industri-industri di Gresik juga memberikan dampak pada 

pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat, seperti Perusahaan 

Semen Gresik (saat ini Semen Indonesia) yang mendirikan rumah sakit, 

sekolah, sarana pertokoan, dan sebagainya. Keberadaan beberapa industri 

di Gresik juga menjadikan kota itu sebagai sebuah kota dengan potensi 

ekonomi yang besar dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Walaupun industrialisasi banyak memberikan keuntungan, tidak 

dapat dipungkiri bahwa dampak negatif juga muncul mewarnai setiap 

prosesnya. Kehidupan ekonomi Gresik semakin maju dengan masuknya 

industri. Berbanding terbalik dengan ekonomi, industrialisasi di Gresik 
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menyebabkan munculnya masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan, 

dan terjadi konflik sosial tentang persoalan tanah. Kondisi lingkungan 

yang ada di Gresik cukup menghawatirkan. Pencemaran lingkungan akibat 

polusi limbah industri menjadi faktor utama keadaan ekologi di Gresik 

yang cukup parah. Udara di Gresik termasuk dalam kategori yang 

berbahaya karena kandungan kimia yang sudah di ambang batas sesuai 

dengan penelitian dari peneliti Universitas Airlangga (UNAIR). Dampak 

dari pencemaran limbah industri terhadap lingkungan hidup Gresik juga 

dirasakan oleh beberapa petani tambak dan pengusaha sarang burung 

walet. Akibat dari pencemaran air di Gresik beberapa petani tambak tidak 

bisa lagi memelihara udang windu yang sebelumnya sangat memberikan 

keuntungan, sementara akibat pencemaran udara di Gresik banyak burung 

walet yang pergi dari kawasan Gresik. 

1.1.2 Isu Lingkungan 

Seiring dengan semakin banyaknya konversi lahan untuk keperluan 

industri, maka semakin tinggi pula kasus kerusakan lingkungan di 

kabupaten ini. Permasalahan umum yang terjadi yaitu berupa limbah 

industri dan meningkatnya jumlah kendaraan menyebabkan pencemaran 

udara yang sudah melampaui ambang batas. Pencemaran itu umumnya 

terjadi merata disejumlah wilayah atau kecamatan yang dicokoli industri, 

dan tidak hanya pencemaran udara saja, Kabupaten Gresik juga memiliki 

permasalahan lingkungan yang sangat kompleks yaitu pencemaran air 

yang mengakibatkan pantai dan pesisir di wilayah Kabupaten Gresik 

tercemar oleh limbah industri maupun non-industri. 

Kian maraknya pencemaran yang terjadi namun kurang adanya 

respon baik yang khusus menangani masalah ini. Hal ini dapat dilihat dari 

kurang tanggapnya pemerintah akan isu lingkungan yang ada dan kegiatan 

penelitian mengenai lingkungan di Gresik juga biasanya dilakukan oleh 

pihak luar, contohnya dari Universitas Airlangga. Hal ini menandakan 

bahwa belum adanya wadah khusus dengan fasilitas yang memadai untuk 
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melakukan studi mengenai pencemaran lingkungan, khususnya 

pencemaran udara di wilayah Gresik. 

Berbagai reaksi dari adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan 

sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakat, seperti banyaknya orang 

terserang penyakit pernapasan akibat pencemaran udara. Hal tersebut juga 

menandakan kurangnya wawasan dan kesadaran masyarakat tentang 

pencemaran, dampak yang dihasilkan bagi kesehatan serta bagi 

keseimbangan lingkungan, serta bagaimana menyikapinya. 

 

1.2 Konteks Perancangan 

1.2.1 Konteks Lokasi 

Berangkat dari permasalahan atau isu kontekstual yang merupakan 

salah satu prinsip perancangan dalam arsitektur yang mempertimbangkan 

permasalahan desain dalam beberapa atau kesatuan bidang konteks 

arsitektural. Klasifikasi dari bidang konteks dalam arsitektur dapat 

berhubungan dengan site dan lingkungan, kondisi bangunan sekitar, 

masyarakat, budaya dan material di daerah setempat.  

Lokasi perancangan terletak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hal 

tersebut karena Gresik merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah 

industri dan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tinggi 

sebagai akibat proses industrialisasi. Lingkup perancangan berada di 

wilayah kecamatan utama tepatnya pada Kecamatan Gresik, Kebomas, dan 

Manyar. Hal tersebut dikarenakan konteks lahan yang digunakan 

merupakan kawasan industri sehingga diharapkan dengan adanya objek 

rancangan dapat berperan dalam upaya perbaikan kondisi lingkungan 

kawasan industri akibat pencemaran. 
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Gambar 1.1 Peta Administrasi Gresik – Lingkup Perancangan 

Sumber : Google Images 

 

1.3 Data Pendukung 

1.3.1 Industri di Gresik 

 
Gambar 1.2 Perkembangan Industri di Kabupaten Gresik 2011-2015 

Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik 2016-2021 

Jumlah industri di Gresik, mulai dari industri kecil sampai besar, 

terus mengalami kenaikan setiap tahunnya (Gambar 1.2). Semakin banyak 

industri yang beroperasi, ditambah jumlah kendaraan yang semakin 

bertambah, semakin tinggi pula kemungkinan daerah tersebut tercemar 

akibat limbah dan polutan yang dihasilkan. Dari 18 kecamatan yang ada di 
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Kabupaten Gresik, terdapat 3 wilayah utama perkembangan industri 

tertinggi, terutama untuk industri skala besar, yaitu Kecamatan Gresik, 

Kebomas, dan Manyar. 

 

 

Gambar 1.3 Jumlah Industri Menurut Desa di Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar 

Sumber : Statistik Kabupaten Gresik 

1.3.2 Indeks Kualitas Udara 

Indeks kualitas udara adalah sistem untuk menerjemahkan 

pengukuran konsentrasi polutan menjadi satu skala yang mudah dipahami 

dengan tujuan mewakili risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi 

udara sekitar. Formula indeks biasanya mempertimbangkan hingga 6 

polutan utama (PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, 

nitrogen dioksida dan ozon permukaan tanah). 

Salah satu polutan, yaitu PM2.5 merupakan partikel yang 

mengambang di udara dengan ukuran diameter 2,5 mikrometer atau 

kurang. Dengan ukuran yang sangat kecil menyebabkan polutan ini mudah 

diserap oleh tubuh dan memberikan ancaman kesehatan terbesar. 

Sumbernya dapat berasal dari asap hasil kebakaran hutan dan limbah 

pembakaran, emisi kendaraan bermotor, dan proses industri yang 

melibatkan reaksi kimia. 
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Gambar 1.4 Air Quality Index Kabupaten Gresik 

Sumber : AirVisual (https://www.airvisual.com/id/indonesia/east-java/gresik) 

Kualitas udara di Gresik menurut Air Quality Index (AQI) 

menunjukkan angka 103, yang mana mengarah ke kondisi tidak sehat bagi 

sebagian orang yang sensitif dengan kadar polutan PM2.5 berada di angka 

rata-rata 36,2 μg/m3. 

Menurut data lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabupaten Gresik mencatat indeks kualitas udara paling baik 

hanya di titik 72,59 persen, tergolong minim dari yang ditargetkan pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang 

mencapai di angka 79-83 persen, namun realisasinya hanya berkisar pada 

57,35-72,59 persen. 

 

1.4 Permasalahan dan Kriteria Perancangan  

Arsitektur memiliki peranan penting dalam pengembangan suatu 

wilayah. Pembangunan yang baik harus didasari oleh perencanaan desain 

yang memperhatikan konteks dan dampak yang akan dihasilkan terhadap 

lingkungan. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, penjabaran isu 

dan konteks perancangan serta data pendukung, muncul beberapa 

permasalahan rancang. 
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1. Bagaimana menciptakan karya arsitektur mampu menjadi menjadi 

wadah bagi penggunanya untuk beraktivitas secara nyaman terkait 

kondisi yang kurang baik. 

2. Dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat, bagaimana 

menciptakan kondisi lingkungan objek rancang yang baik dan 

terkontrol sehingga dengan adanya rancangan ini, diharapkan 

mampu menciptakan lingkungan ataupun objek arsitektur yang lebih 

sehat bagi para penggunanya. 

3. Serta karena konteks berada di kawasan industri, muncul 

permasalahan yaitu bagaimana kondisi lingkungan mempengaruhi 

konsep desain, dan bagaimana bangunan nantinya mampu merespon 

dan beradaptasi di tengah kondisi yang ada. 

Serta dari pemaparan latar belakang isu sampai permasalahan 

rancang, terdapat beberapa kriteria desain sebagai berikut. 

1. Menciptakan lingkungan binaan yang sehat dan terkontrol demi 

kenyamanan dalam beraktivitas. 

2. Mampu memberikan dampak positif (terkait kesehatan dan 

semangat) ke penggunanya. 

3. Memaksimalkan elemen alami sebagai bagian penting dari 

rancangan. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB 2 

PROGRAM DESAIN 

2.1 Program Aktivitas dan Fungsi Bangunan 

2.1.1 Fungsi Bangunan 

Setelah penjabaran kajian isu dan tujuan pada bab sebelumnya, serta 

dengan mempertimbangkan beberapa hal, objek arsitektur yang akan 

dirancang yaitu berupa Pusat Penelitian Lingkungan di Kawasan Industri 

Gresik (KIG). Pemilihan fungsi tersebut ada kaitannya dengan pendekatan 

regenerative architecture yang digunakan. Dalam pendekatan regeneratif 

terdapat istilah ‘Role of Human’, dimana memaksimalkan peran manusia 

sebagai bagian penting dari rancangan dalam mewujudkan tujuan 

perancangan. Oleh karena itu, fungsi utama yang dihadirkan adalah pusat 

penelitian dengan peneliti sebagai pengguna utama. Hal tersebut karena 

secara profesi berhubungan langsung dengan isu yang diangkat, jadi secara 

tidak langsung pengguna bangunan itu sendiri yang akan menjadi agen 

pengontrol lingkungan rancangan. 

Secara definisi menurut KBBI, penelitian adalah kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau 

menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. 

Dilihat dari segi arsitektur, bangunan pusat penelitian merupakan 

bangunan atau sekelompok bangunan yang masuk dalam kategori fasilitas 

atau sarana-prasarana penelitian yang mewadahi kegiatan penelitian dan 

fasilitas penunjang kegiatan lainnya, umumnya berfokus pada suatu bidang 

tertentu, dalam hal ini mengenai permasalahan lingkungan akibat polusi. 

Dengan dirancangnya pusat penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pusat 

studi dan informasi mengenai kondisi lingkungan di Gresik. 

Selain fungsi pokok sebagai pusat penelitian, objek rancangan juga 

memiliki fungsi penunjang yaitu fungsi edukasi berupa kegiatan seminar, 
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dan/atau kunjungan studi yang bisa dilakukan oleh sekolah maupun 

perusahaan. 

 

2.1.2 Pelaku Aktivitas 

Beberapa pelaku aktivitas (pengguna) yang ada dalam bangunan 

disesuaikan dengan fungsi bangunan, adapun pemberian kategori terhadap 

pengguna objek bangunan ini adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti (Laboran) 

Secara sederhana, laboran adalah orang yang bekerja di laboratorium. 

Orang yang bertugas melakukan kegiatan penelitian di laboratorium 

dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Terdiri dari beberapa bagian dengan 

masing-masing tugasnya. 

Tabel 2.1 Kategori Pengguna (Laboran) 

Pelaku Kegiatan Kategori Kegiatan 

Laboran 

Kepala 

 Mengelola kegiatan laboratorium 

 Membagi tugas teknisi dan laboran 

 Evaluasi kegiatan dan kinerja laboran 

dan teknisi 

Laboran 

 Mendata alat dan bahan penelitian 

 Melakukan kegiatan penelitian 

 Merawat kondisi ruang laboratorium 

Teknisi 

 Mengatur penyimpanan peralatan 

laboratorium 

 Melakukan pemeliharaan terhadap 

peralatan laboratorium 

 Menyiapkan kebutuhan penelitian 

Sumber : Analisa Penulis 

2. Pengelola 

Pengelola merupakan kelompok yang bertanggung jawab mengenai 

pengelolaan fasilitas bangunan, baik dalam hal tata usaha secara 
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fungsional maupun operasional. Secara garis besar, pengelompokan 

pengelola dibagi berdasarkan kegiatannya menjadi bagian manajerial, 

bagian pelayanan umum, dan bagian pemeliharaan. 

Tabel 2.2 Kategori Pengguna (Pengelola) 

Pelaku Kegiatan Kategori Sub-bagian 

Pengelola 

Manajerial 

 Kepala 

 Wakil 

 Sekretaris dan jajarannya 

 Pengadaan barang 

Pelayanan Umum 

 Administrasi dan informasi 

 Unit laboratorium 

 Unit kunjungan studi 

 Unit kepustakaan 

Pemeliharaan 

 Kelistrikan (mechanical 

electrical) 

 Keamanan (security) 

 Kebersihan (cleaning 

service) 

Sumber : Analisa Penulis 

3. Pengunjung 

Pengunjung merupakan kelompok yang menikmati fasilitas objek 

bangunan dalam rangka kepentingan edukasi dan pelaksanaan 

kunjungan studi, menikmati kualitas lingkungan binaan, maupun 

kepentingan lain yang berkaitan dengan fasilitas yang ada. 

Pengunjung objek rancangan dapat berasal dari masyarakat luas, baik 

masyarakat yang ingin mendapat informasi yang bersifat edukasi atau 

hanya sekedar menikmati suasana di sekitar bangunan (lansekapnya). 
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2.1.3 Pola Kegiatan 

1. Peneliti (Laboran) 

 

Gambar 2.1 Diagram Pola Aktivitas Laboran 

2. Pengelola 

 

Gambar 2.2 Diagram Pola Aktivitas Pengelola 

3. Pengunjung 

 

Gambar 2.3 Diagram Pola Aktivitas Pengunjung 

Berdasarkan pengguna dan pola aktivitasnya, pengguna yang lebih banyak 

menghabiskan waktu pada bangunan yaitu pekerja (laboran dan 

pengelola). Sehingga tata letak ruang dan sirkulasi untuk aktivitas pekerja 

akan dibuat lebih fleksibel, sehingga setiap ruangnya dapat dicapai dengan 

lebih mudah, dan untuk pengunjung akan dibuat linear (menerus), karena 

dapat membuat sequence yang dapat memberikan pengalaman terkait 

ruang-ruang yang dilewatinya. 
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Gambar 2.4 Organisasi Ruang Lab-Kantor-Area Kunjungan 

 

2.2 Kebutuhan dan Rekapitulasi Besaran Ruang 

2.2.1 Kebutuhan Ruang 

Tabel 2.3 Kebutuhan Ruang 

Kelompok 

Ruang 
Kegiatan Kebutuhan Ruang Karakter 

Laboratorium 

 Observasi dan kontrol 

terhadap lingkungan 

binaan 

 Melakukan kegiatan 

penelitian 

 Rapat antar laboran 

 Pemeliharaan dan 

preparasi peralatan lab. 

 Buang air 

R. Kepala Lab. 

 Private 

 Akses mudah 

 Dimensi luas 

 Punya akses 

visual ke ruang 

public 

 Menjadi display 

bagi pengunjung 

Area Kerja 

Laboran 

Laboratorium 

R. Ganti 

R. Rapat 

R. Arsip 

R. Penyimpanan 

dan Preparasi 

Pantry 

Lavatory 

Pengelola 

 Koordinasi akan 

keberlangsungan 

kegiatan 

 Rapat antar staff 

 Penyimpanan dokumen 

 Bertanggung jawab atas 

operasional bangunan 

 Istirahat, buang air 

R. Kerja Kepala 

 Private 

 Berhubungan 

secara tidak 

langsung dengan 

lab. 

R. Kerja Jajaran 

Pengelola 

R. Rapat 

R. Arsip 

R. Komunal 

Pantry 

Lavatory 

Parkir Pengelola 
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Visitasi 

(Pengunjung) 

 Berkaitan dengan 

administrasi dan 

informasi 

 Mendukung kegiatan 

kunjungan studi 

 Area kepustakaan 

Lobby 

 Publik 

 Dekat dengan 

entrance utama 

dan parkir 

R. Tunggu 

Area Galeri 

R. Auditorium 

R. Publik 

Lavatory 

Penunjang 

(Publik) 

 Menampung kegiatan 
tambahan pengunjung 

 Menikmati suasana 

lingkungan 

 Ishoma 

Parkir Pengunjung 
 Publik 

 Mudah 

dijangkau dari 

mana saja 

 Cenderung 

terbuka 

Plaza Terbuka 

Musholla 

Tempat Wudlu 

Lavatory 

Service 

 Memfasilitasi kegiatan 

pemuatan barang 

 Mengatur mechanical 

electrical 

 Berkaitan dengan semua 
sistem utilitas bangunan 

R. Kerja 

 Jauh dari 

jangkauan 

publik 

 Sirkulasi 

berbeda dengan 

yang utama 

Gudang 

Loading Dock 

R. Panel 

R. Genset 

R. Pompa 

R. AHU 

R. Pengolahan 

Limbah 
Sumber : Analisa Penulis 

2.2.2 Rekapitulasi Besaran Ruang 

a. Laboratorium 

Tabel 2.4 Besaran Ruang Laboratorium 

Ruang Kapasitas Standart Sumber Luasan 

R. Kepala Lab. 1 org 11 m2 MHP 11 

Area Kerja 40 org 5-7 m2 MHP 200 

Laboratorium 3 unit 50 m2 MHP 150 

R. Filtrasi 1 unit 100 m2 A 100 

R. Rapat 10 org 1,6 m2 MHP 16 

R. Arsip 4 unit 1,5 m2 A 6 

Penyimpanan dan 

Preparasi 
1 unit 32 m2 TSS 32 

R. Ganti 1 unit 20 m2 A 20 
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Lavatory 6 unit 2 m2 NAD 12 

Total + Sirkulasi (30%) 711 

 

b. Pengelola 

Tabel 2.5 Besaran Ruang Pengelola 

Ruang Kapasitas Standart Sumber Luasan 

R. Kerja Kepala 1 org 10 m2 NAD 10 

R. Kerja Jajaran 

Pengelola 
40 org 3 m2 NAD 120 

R. Rapat 10 org 1,6 m2 MHP 16 

R. Arsip 4 unit 1,5 m2 A 6 

Pantry 4 org 3,2 m2 NAD 12 

Lavatory 6 unit 2 m2 NAD 12 

Parkir Pengelola 50 unit 2x1 / 5x2,5 m2 NAD 700 

Total + Sirkulasi (20%) 1050 

 

c. Penerima (Pengunjung) 

Tabel 2.6 Besaran Area Penerima 

Ruang Kapasitas Standart Sumber Luasan 

Lobby 1 unit 20 m2 NAD 20 

R. Tunggu 40 org 0,8 m2 NAD 32 

Area Galeri 1 unit 100 m2 MHP 100 

Auditorium 50 org 2,25 m2 NAD 112 

Lavatory 6 unit 2 m2 NAD 12 

Total + Sirkulasi (20%) 321 

 

d. Penunjang 

Tabel 2.7 Besaran Ruang-Ruang Penunjang 

Ruang Kapasitas Standart Sumber Luasan 

Parkir Pengunjung 50 unit 2x1 / 5x2,5 m2 NAD 700 

Musholla 16 org 1,5 m2 A 24 

Tempat Wudlu 8 org 1,2 m2 A 10 

Lavatory 10 unit 2 m2 NAD 20 

Total + Sirkulasi (20%) 914 
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e. Service 

Tabel 2.8 Besaran Ruang-Ruang Service 

Ruang Kapasitas Standart Sumber Luasan 

R. Kerja Bersama 15 org 2 m2 A 30 

Gudang 2 unit 30 m2 A 60 

Loading Dock 1 unit 40 m2 NAD 40 

R. Panel 1 unit 10 m2 I 10 

R. Genset 1 unit 35 m2 I 35 

R. Pompa 1 unit 30 m2 A 30 

R. AHU 2 unit 10 m2 A 20 

R. Sampah 1 unit 3 m2 A 3 

Total + Sirkulasi (20%) 263 

 

Keterangan : 

NAD : Neufert Architect Data 

TSS  : Time Saver Standards 

MHP : Metric Handbook Planning and Design Data 

A  : Asumsi Penulis 

I  : Internet 

Berdasarkan analisa besaran ruang di atas yang diperoleh dari beberapa 

sumber standar, maka total besaran ruang minimal yang akan digunakan 

pada pada rancangan ini adalah : 

Tabel 2.9 Total Luasan Ruang Minimal yang Dibutuhkan 

No. Jenis Ruang Luasan 

1 Laboratorium 711 

2 Pengelola 1050 

3 Penerima (Pengunjung) 321 

4 Penunjang 914 

5 Service 263 

Total 3259 
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2.3 Persyaratan Terkait Aktivitas dan Ruang 

Standar Laboratorium Lingkungan 

Salah satu elemen penting dalam bangunan pusat penelitian yaitu 

laboratorium, dimana sebaiknya renponsif terhadap lingkungan serta dapat 

mengakomodasi permintaan di masa mendatang. Jenis laboratorium yang 

akan dihadirkan dalam rancangan ini adalah laboratorium lingkungan. 

Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai 

kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengujian parameter kualitas 

lingkungan, dalam rancangan ini berfokus pada kualitas udara, diantaranya 

uji terhadap ambient udara, kebisingan, dan emisi, baik berasal dari 

sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak. 

Dalam perancangan sebuah laboratorium lingkungan tentu terdapat 

persyaratan terkait perancangannya yang harus dipenuhi. Persyaratan ini 

bersumber dari Keputusan Kepala Bapedal (Kepdal) No. 113 Tahun 2000 

tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan. 

Berikut ini merupakan beberapa persyaratan teknis laboratorium 

lingkungan. 

2.3.1 Lokasi 

Laboratorium harus berada pada lokasi yang terpisah dalam suatu 

lingkungan yang menyediakan berbagai fasilitas, pelayanan dan saluran 

pembuangan air kotor serta tidak berada pada lantai yang sama dengan 

bagian lain yang berfungsi non-laboratorium. 

Aspek ini juga terkait penentuan lahan perancangan, dan dirasa 

sudah cukup terpenuhi karena lokasi perancangan berada di lahan yang 

kosong, masih berupa semak belukar, dan terdapat jarak yang tidak terlalu 

dekat dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitar lahan, termasuk 

beberapa industri dan Kampus C UISI. 

2.3.2 Tata Ruang 

Pembagian ruang terdiri dari bagian administrasi, laboratorium dan 

bagian penunjang. Bagian administrasi bersifat lebih publik dan bisa 

diakses bahkan bukan oleh laborannya sendiri, contohnya area penerima, 
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pengolahan data, ruang rapat, sampai penyimpanan arsip. Luas ruangan 

untuk keperluan ruangan tersebut di atas, disesuaikan dengan kebutuhan 

dan ketersediaan lahan. 

 

Gambar 2.5 Program Laboratorium 

Sedangkan area kegiatan laboratorium meliputi ruang pengujian, 

termasuk di dalamnya ruang preparasi, dan ruang penyimpanan bahan dan 

peralatan, termasuk di dalamnya ruang untuk sterilisasi alat. Untuk 

mencegah terjadinya kontaminasi silang maka sebaiknya jenis uji berbeda 

dipisahkan ruang pengujiannya, minimal oleh penghalang berupa kaca. 

Oleh karena itu terdapat beberapa jenis ruang laboratorium. 

Terdapat 3 laboratorium utama yang harus disediakan jika 

memustuskan untuk merancang laboratorium lingkungan, yaitu 

laboratorium timbang, laboratorium analisis basah, dan laboratorium 

instrumen, dengan didukung fasilitas-fasilitas penunjangnya seperti ruang 

preparasi dan penyimpanan alat. Untuk bagian penunjang secara umum 

bisa berupa pantry dan ruang istirahat yang bisa dimanfaatkan oleh laboran 

maupun pengelola. 
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Gambar 2.6 Pemisahan Antar Lab Uji 

Sumber : Time Saver Standards – Archdaily (www.archdaily.com) 

Pemisahan juga dilakukan pada ruang pengolahan limbah 

laboratorium, karena terkait limbah lab yang (mungkin) membutuhkan 

penanganan tersendiri dan khusus sebelum dibuang ke pembuangan akhir. 

Pemisahan ini bisa berupa pemisahan massa atau bisa juga dengan 

pemisalahan level (lantai) bangunan. 

 

2.4 Kajian Tapak dan Lingkungan 

Tapak berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pemilihan tapak 

berdasarkan kajian isu kontekstual tentang industrialisasi di Gresik dan 

tujuan desain yaitu menciptakan lingkungan binaan yang sehat di tengah 

kawasan industri. Gresik sendiri merupakan daerah dengan banyak 

industri, skala kecil sampai besar, yang secara operasionalnya 

menyebabkan lingkungan tercemar, terutama polusi udara. 

2.4.1 Deskripsi Tapak 

Lokasi tapak berada di Jalan Siti Fatimah Binti Maimun, Ngipik, 

Gresik. Berada di Kawasan Industri Gresik (KIG) dan dikelilingi oleh 

banyak industri yang terutama bergerak di bidang produksi perdagangan, 

diantaranya yaitu PT Petrokimia, PT Kelola Mina Laut, dan PT Indopipe.  
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Gambar 2.7 Lokasi dan Bentuk Tapak 

Sumber : Citra satelit (Google Maps) 

Ukuran tapak yang diambil memiliki luasan sebesar ±9700 m2. 

Dengan lahan yang merupakan milik swasta yaitu PT Semen Indonesia 

dan dahulunya merupakan lahan tambang tanah liat, tambang bahan baku 

semen itu dikeruk dan menyisakan kubangan atau lubang yang saat ini 

terisi air menjadi danau (Telaga Ngipik), secara lokasi bersebelahan 

langsung dengan lokasi lahan. 
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2.4.2 Lingkungan Sekitar Tapak 

Tapak berbatasan langsung dengan Kampus C Universitas 

Internasional Semen Indonesia (UISI) di sebelah utara, Telaga Ngipik di 

sebelah timur, serta jalan lokal dan beberapa industri di sebelah selatan. 

Memiliki jarak dengan bangunan di sekitar yang tidak terlalu dekat 

membuat bangunan akan terasa lebih lega dan dapat menjadi point of view 

terhadap orang-orang yang melewati jalan sekitarnya. 

2.4.3 Sensory 

Vistas di sekitar tapak merupakan jalanan, bangunan industri, dan 

pemandangan danau yang memiliki potensi untuk menjadi bagian point of 

interest dari objek rancangan dan diharapkan ruang-ruang utama 

mempunyai akses visual ke arah alam (landscape maupun danau). 

Memiliki jarak pandang yang sedikit jauh dengan objek di sekitarnya 

sehingga terkesan mendapatkan pemandangan yang lebih luas. 

2.4.4 Human and Cultural 

Secara umum orang yang banyak terdapat di sekitar tapak adalah 

pekerja dari beberapa industri yang ada di kawasan tersebut. Tetapi tidak 

sedikit juga orang yang datang ke danau untuk menyalurkan hobi 

memancingnya atau hanya sekedar menikmati pemandangan dan suasana 

danau yang tenang. 

Lokasi lahan tidak terletak di jalan yang benar-benar utama, 

melainkan jalan alternatif dari satu tempat ke tempat lain. Karena 

merupakan jalan alternatif, kondisi lalu lintas bisa dikatakan tidak sepadat 

jalan utama atau antar kota. Suasana akan berubah menjadi sedikit padat 

menjelang jam berangkat dan pulang kerja, dengan jumlah kendaraan akan 

meningkat tetapi jarang terjadi kemacetan. Saat malam hari, kondisi 

kawasan cenderung sepi. 

2.4.5 Iklim 

Tapak memiliki kondisi iklim yang secara umum sama dengan 

kondisi pada Kabupaten Gresik, seperti temperature berada di kisaran 
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angka 25 oC – 35 oC, arah angin yang bergerak dari tenggara atau barat 

daya, curah hujan 200 Mm – 260 Mm per tahun, dll. 

Hal-hal terkait iklim nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam 

menentukan peletakkan massa, material ataupun ketinggian. Juga karena 

ingin menciptakan lingkungan yang terkondisi, terutama masalah udara, 

maka kondisi iklim merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi 

proposal desain nantinya. 

2.4.6 Potensi dan Permasalahan 

Potensi tapak : 

 Tapak berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. 

 Terdapat elemen alami berupa telaga, yang dimanfaatkan sebagai area 

memancing, pelatihan Jatim Water Sport, dan tampungan air bersih. 

 Kampus C UISI sebagai kampus dengan kebun percobaan, berfokus 

pada budidaya tanaman, berpotensi mengundang orang untuk field trip 

edukatif. 

Permasalahan tapak : 

 Berlokasi di lingkungan tercemar atau berpolusi. 

 Lahan mengalami degradasi akibat proses tambang, tapi saat ini sudah 

dilakukan bioremediasi sebagai proses peremajaan lahan. 

 Kemungkinan terdampak luapan air saat telaga penuh di musim 

penghujan. 

Adanya kemungkinan terdampak luapan air telaga, membuat respon 

terhadap hal tersebut menjadi penting. Respon yang dapat dilakukan yaitu 

(1) meninggikan lahan objek perancangan beberapa meter lebih tinggi dan 

(2) membuat penahan air dan tanah berupa retaining wall, dinding 

penahan ini berfungsi meminimalisir kemungkinan tanah mengalami erosi 

akibat air hujan dan didesain agak tinggi untuk menahan air danau agar 

tidak mudah masuk ke dalam tapak perancangan. 
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Gambar 2.8 Analisa Site 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

2.5 Kajian Peraturan dan Data Terkait 

2.5.1 Peruntukan Lahan 

Peruntukan lahan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, merupakan pengembangan kawasan 

industri. 
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Gambar 2.9 Peta Rencana Pola Ruang Daratan 

Sumber : RTRW Kab. Gresik Tahun 2010-2030 

2.5.2 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, adalah 

angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan 

terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

Apabila tidak ditentukan, maka besarnya KDB maksimum adalah 60%. 

2.5.3 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah 

angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan terhadap luas 

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana 

tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Apabila tidak 

ditentukan, maka besarnya KLB maksimum adalah 2 (dua) atau 200%. 
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2.5.4 Koefisien Dasar Hijau (KDH) 

Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH, adalah 

angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 

bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan terhadap 

luas lahan / tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 

rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan yang 

ditetapkan sesuai lokasi yang bersangkutan. Apabila tidak ditentukan, 

maka besarnya KDH minimum adalah 30%. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB 3 

PENDEKATAN DAN METODE 

3.1 Pendekatan Desain 

Lingkungan berpolusi merupakan salah satu bentuk degradasi atau 

kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap banyak aspek, terutama 

kesehatan bagi para penghuninya yang notabene adalah manusia. Maka 

perlu dilakukan upaya untuk menghadirkan hubungan yang saling 

menguntungkan antara mausia dan lingkungan sekitar, demi menciptakan 

lingkungan binaan yang sehat di tengah kondisi yang ada. Dengan kata 

lain, berusaha menghadirkan sesuatu di tengah kondisi lingkungan yang 

kurang baik (berpolusi) dan berupaya mengontrol ekosistem di dalamnya 

agar tetap menjadi tempat yang baik untuk beraktivitas. 

 
Gambar 3.1 Regenerative Development and Design Diagram 

Sumber : Designing from Places : A Regenerative Framework and Methodology 

Regenerative Design. Pendekatan regeneratif desain muncul dari 

aliran ekologis, menurut hasil riset Pamela dan Bill yang diterbitkan dalam 

jurnal berjudul Designing from Place : A Regenerative Framework and 

Methodology. Dalam pendekatan regeneratif, mengusulkan bahwa 

teknologi dan strategi desain yang efisien diintegrasikan dalam pendekatan 

berbasis ekologis. Metodologi pendekatan ini berfokus pada 
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pengembangan tempat bagi manusia yang berkolaborasi dengan sistem dan 

proses alami untuk secara aktif memulihkan kesehatan tempat mereka 

beraktivitas secara keseluruhan, dan menjaga semangat orang-orang yang 

menghuninya. 

Pada saat yang sama, pendekatan regeneratif juga bergerak pada 

proses perbaikan lingkungan yang telah rusak, karena secara tingkatan 

berada diatas restorative design bahkan sustainable design. Dengan 

melihat segala permasalahan yang terdapat pada konteks lahan secara 

menyeluruh, dan melibatkan manusia sebagai pengguna sekaligus agen 

perubahan bagi lingkungannya. Sehingga diharapkan muncul hubungan 

timbal balik yang baik antara manusia dengan alam pada masa yang akan 

datang. Ini adalah kesadaran bahwa kesehatan suatu ekosistem tergantung 

pada manusia dan kesehatan manusia tergantung pada kesehatan seluruh 

ekosistem. 

 

Gambar 3.2 Cakupan Pendekatan Ekologis 

Sumber : Regenerative Development and Design 

Dalam desain regeneratif, berfokus pada isu atau masalah yang ingin 

diselesaikan, sehingga diharapkan menghasilkan solusi atau pola konsep 

yang tepat. 
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 “Regenerative design works within this direction and field, applying 

a system of technologies and strategies based on an understanding 

of the inner working of ecosystems (living systems) to give “form” to 

processes that can generate new and healthier patterns in a place.” 

(Lyle, Designing for Human Ecosystems, 1984) 

Teori Pendukung 

Menurut jurnal berjudul Development of a Regenerative Design 

Model for Building Retrofits yang ditulis oleh W. Craft, L. Ding, dkk. 

terdapat beberapa prinsip dalam desain regeneratif. Dalam jurnal tersebut 

dijelaskan 8 prinsip. Daftar prinsip-prinsip desain berikut dituliskan tanpa 

urutan tertentu dan tidak bersifat definitif, sehingga bisa saja hanya 

mencoba menerapkan beberapa prinsip diantaranya dan/atau 

meninggalkannya sebagian, dan penulis hanya mencoba menerapkan 5 

diantaranya karena dinilai lebih sesuai untuk menjawab permasalahan dan 

tujuan desain. 

 Human and Natural Co-Habitation 

 Existing Energy System 

 Building Envelope to Improve Indoor and OutdoorEnvironments 

 Renewable Energy 

 Material Compability 

Pada akhirnya, desain regeneratif menjadi kerangka kerja untuk 

menciptakan, menerapkan, mengadaptasi, dan mengintegrasikan 

perpaduan teknologi modern dan sesuai dengan tujuan desain, manajemen, 

dan evolusi berkelanjutan dari lingkungan binaan, demi mencapai hasil 

ekologi dan sosial yang positif. 

Dari pendekatan yang digunakan muncul kriteria-kriteria tambahan 

terkait desain, yaitu sebagai berikut 

1. Menggunakan teknologi dan sistem bangunan yang berperan secara 

aktif untuk mengontrol ekosistem objek rancangan. 

2. Mampu memberikan dampak positif ke lingkungan sekitar. 
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3. Memberikan pengalaman sekuensial terkait hubungan antara 

pengguna, bangunan, dan alam. 

3.2 Metode Rancang 

Philip D. Plowright dalam bukunya yang berjudul Revealing 

Architectural Design : Methods, Frameworks and Tools mengungkapkan 

bahwa ada tiga kerangka berpikir dalam proses merancang sebuah 

arsitektur. Dimana salah satunya yaitu force-based, yang secara struktural 

dicetuskan oleh Viollet-le-Duc, merupakan kerangka berpikir untuk 

mendesain dengan mengacu pada forces (bisa berupa kondisi alam, 

prinsip, persyaratan atau regulasi, maupun faktor lain di luar konteks 

perancangan) yang mana bisa didapatkan dari konteks lahan, karena setiap 

lahan pasti mempunyai karakteristik yang unik.  

 

Gambar 3.3 Structural Framework of Force-based Method by Viollet-le-Duc  

Sumber : Revealing Architectural Design : Methods, Frameworks and Tools 

Dalam penerapan framework ini, perancang difokuskan untuk 

mengolah input berdasarkan forces atau faktor eksternal lainnya untuk 

merancang sebuah desain dengan tepat. Input tersebut kemudian coba 

dianalisa dan diterjemahkan menjadi constraints dan assets, yang 

selanjutnya digunakan dalam mengembangkan maksud atau tujuan dalam 

proposal desain dalam bentuk kriteria-kriteria rancang. 

Pada tugas akhir ini, terdapat permasalahan rancang yaitu bagaimana 

kondisi lingkungan yang tercemar (berpolusi) dapat mempengaruhi konsep 

desain, dan bagaimana objek rancangan nantinya dapat merespon kondisi 

yang ada. Di sini, lingkungan yang berpolusi secara tidak langsung dapat 

diposisikan menjadi force yang mana dapat memunculkan konsep-konsep 



 

31 

 

yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil rancangan. Namun, saat 

diterjemahkan ke fase selanjutnya, lingkungan berpolusi lebih menjadi 

constraint, sehingga dalam penentuan asset akan mengambil dari faktor 

lain di dalam konteks perancangan seperi lokasi, regulasi, elemen alami, 

masyarakat sekitar, dll. 

Selain menjadikan lingkungan berpolusi sebagai forces, perancang 

juga menjadikan pendekatan termasuk ke dalam forces, karena 

mempengaruhi konsep, form, atau sistem yang akan diterapkan pada objek 

rancangan. 

Di tahap propose form, constraints dan assets yang sudah didapatkan 

akan diterjemahkan kembali melalui transfer domain to domain jika faktor 

atau forces yang diambil berasal dari luar bidang arsitektur. Sehingga 

nantinya didapatkan elemen arsitektur apa yang akan diolah, apakah 

program, sirkulasi, struktur, massa, fasad, material, dll. yang berhubungan 

langsung dengan tujuan proposal desain. 

Refine and assembly system. Di tahap ini, sudah mulai memunculkan 

konsep-konsep besar, dan akan coba dijabarkan cara, sistem, atau 

teknologi apa yang digunakan dan bagaimana nantinya diaplikasikan ke 

dalam objek rancang. Bisa berupa kriteria-kriteria rancang yang bersifat 

khusus maupun langsung berupa konsep. Kerangka berpikir metode 

rancang secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Kerangka Berpikir 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
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Gambar 3.5 Isu-Tujuan-Generate Konsep 

Sumber : Dokumen Penulis  
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BAB 4 

KONSEP DESAIN 

4.1 Tujuan Umum 

Dalam perancangan pusat penelitian lingkungan ini yang berlokasi di 

Gresik berusaha menghadirkan lingkungan kerja yang sehat di tengah 

kondisi lingkungan berpolusi yang kurang sehat. Dengan kata lain, 

berusaha menghadirkan sesuatu di tengah kondisi lingkungan yang kurang 

baik (berpolusi) dan berupaya mengontrol ekosistem di dalamnya agar 

tetap menjadi tempat yang baik untuk beraktivitas dengan menggunakan 

pendekatan regeneratif. Terdapat beberapa kriteria rancang, diantaranya: 

1. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan terkontrol. 

2. Memaksimalkan elemen alami (vegetasi) sebagai bagian penting dari 

objek rancangan. 

3. Mampu memberikan dampak positif ke pengguna maupun 

lingkungan sekitar. 

4. Menggunakan teknologi dan sistem bangunan yang berperan secara 

aktif untuk mengontrol ekosistem objek rancangan. 

5. Memberikan pengalaman sekuensial terkait hubungan antara 

pengguna, bangunan, dan alam. 

Konsep-konsep muncul berdasarkan permasalahan dan analisis yang 

terdapat pada kondisi lahan, terutama kondisi udara, serta terkait fungsi 

dan fasilitas bangunan. 

 

4.2 Eksplorasi Formal 

Bangunan Terkondisi / Tertutup 

Untuk menghadirkan kondisi udara di dalam bangunan agar 

terkontrol dengan baik, maka sebaiknya dilakukan upaya untuk 

meminimalisir materi polusi yang berasal dari udara luar. Dalam hal ini, 

bagaimana caranya membatasi agar udara luar tidak mudah masuk ke 

dalam bangunan. 
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Gambar 4.1 Ilustrasi Indoor Quality Control 

Hal tersebut dapat dicapai dengan menjadikan area dalam bangunan 

harus terselubungi dan terlindungi, atau memiliki batas yang jelas dengan 

lingkungan luar. Sebenarnya tidak harus berupa elemen yang massif dan 

solid, penggunaan elemen yang transparan seperti kaca juga merupakan 

salah satu cara agar udara luar tidak mudah masuk, dan di sisi lain masih 

memungkinkan pengguna untuk memiliki akses visual ke lingkungan luar 

tanpa terhalang secara signifikan. 

Menempatkan zona atau ruang yang lebih diperhatikan kualitas 

udaranya (laboratorium dan kantor) berada di area tengah dilengkapi 

dengan double façade, pertama dari fasad luar itu sendiri dan kedua berupa 

buffer zone. 

Multi Layer Filtering 

Salah satu strategi pada pendekatan regeneratif, sebelum 

menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan, lebih mendahulukan 

memanfaatkan elemen alam dan membiarkan alam itu bekerja secara 

natural dalam mengatasi masalah yang ada.  

Pada rancangan ini, hal tersebut bisa diterapkan pada konsep proses 

penyaringan dan pembersihan udara yang dilakukan dalam beberapa layer. 

Sehingga semakin masuk ke dalam lingkungan binaan, kualitas udara juga 

semakin baik. Pertama, dengan memberikan jarak yang ‘terasa’ antara 

bangunan dengan sumber polusi berupa industri dan kendaraan bermotor 

di bagian depan. Sehingga massa bangunan akan lebih dimasukkan ke 

dalam. Kedua, menggunakan vegetasi sebagai media alami pengurang 

materi polusi. Vegetasi ini diposisikan sebagai elemen ruang luar dan 

menjadi pembersih udara pertama saat pengguna mulai masuk ke area 
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lingkungan binaan. Ketiga, menggunakan bahan atau material yang sudah 

umum digunakan yaitu serat kaca atau kaca biasa sebagai fasad. Selain 

berfungsi sebagai batas jelas antara ruang luar dan dalam, serat kaca ini 

juga berfungsi sebagai pembatas dalam upaya meminimalisir udara luar 

yang akan masuk. 

 

Gambar 4.2 Ilustrasi Multi Layer Filtering 

Keempat, berada pada bagian interior bangunan, menggunakan 

teknologi aktif pembersihan udara yang disebut HEPA filter pada sistem 

penghawaan bangunan. Merupakan upaya untuk menghapus partikel 

polusi udara yang berdiameter sangat kecil secara efektif dan efisien. 

Proporsi Lansekap > Bangunan 

Dalam memenuhi kebutuhan udara yang bersih, vegetasi lebih 

banyak berperan dalam prosesnya secara natural. Sehingga peran vegetasi 

pada lansekap menjadi sangat penting dalam konsep desain. Untuk 

menghadirkan itu, maka ditawarkan konsep besaran KDB dibuat efisien 

tetapi tetap menghadirkan kebutuhan ruang, dan memaksimalkan ruang 

luar (KDH), sehingga massa bangunan nantinya tidak menjadi sangat 

dominan melainkan seimbang dengan ruang luarnya atau bahkan memilki 

rasio yang lebih kecil.  

 

Gambar 4.3 Proporsi KDB dan KDH 
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Biodiversitas dan Green Injection 

Vegetasi memiliki peranan yang penting dalam rangka menyaring 

serta mengurangi kadar zat polutan yang berada di udara. Karena secara 

alamiah menyerap CO2 dan menghasilkan O2 dalam proses 

fotosintesisnya. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi terkait jenis 

tumbuhan yang dinilai memiliki kemampuan terbaik dalam hal menyerap 

materi polusi (CO, NO, PM 2.5, debu). 

 

Gambar 4.4 Vegetasi Penyerap Polusi 

Vegetasi nantinya, selain ditempatkan secara outdoor, akan coba 

dimasukkan menjadi bagian interior atau bahkan skala mikro, seperti 

dinding dan furnitur. Greenwall dihadirkan di bagian interior bangunan, 

sehingga memungkinkan udara basi di dalam ruangan akan diganti dengan 

udara yang lebih segar melalui peran vegetasinya. Untuk bagian furnitur, 

akan coba dikombinasikan dengan medium untuk menanam atau 

merambatnya tanaman. Diwujudkan dengan bangku-bangku yang terdapat 

di plaza, dengan fungsi publik, sehingga semua pihak dapat 

memanfaatkannya. 

 

Gambar 4.5 Pengaplikasian Elemen Alami pada Skala Mikro 
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Selain sebagai penyedia udara bersih, lahan (ruang luar) tempat 

berkembangnya tumbuhan akan menjadi area resapan air yang berperan 

dalam menjaga micro-climate pada lingkungan binaan, terkait temperatur 

dan kelembaban. 

Zonasi dan Sirkulasi 

Pada akhirnya, dalam objek ini berusaha menghadirkan dua program 

besar pada objek rancangan yaitu pusat penelitian yang merupakan 

tipologi utama, bersifat lebih private serta area kunjungan dan ruang luar 

yang mendukung desain regeneratif dan bersifat lebih publik. Oleh karena 

itu, perlu adanya pengaturan zona untuk program-program yang akan 

dihadirkan dalam objek rancangan. 

 

Gambar 4.6 Zonasi Program dan Sirkulasi 

Secara sederhana, bangunan pusat penelitian akan diletakkan lebih 

masuk ke dalam sehingga secara posisi akan terasa lebih private, 

sedangkan untuk area kunjungan publik akan diletakkan cenderung dekat 

dengan jalan utama dan area pemandangan telaga. Dengan begitu, terkesan 

terdapat pemisahan yang jelas antara kedua program tersebut. 

Karena terdapat pengaturan zonasi, yang mana sangat berpengaruh 

terhadap sirkulasi yang akan dihadirkan. Sehingga untuk konsep 

sirkulasinya, antara peneliti dan pengunjung akan dibuat terpisah kecuali 

pada bagian yang memiliki kepentingan yang sama seperti sarana edukasi 

dan kunjungan studi. Namun pemisahan yang paling terlihat dengan jelas 
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terletak pada pemisahan sirkulasi utama dengan sirkulasi servis, karena 

pada dasarnya kepentingan servis merupakan wilayah khusus terkait 

operasional dari bangunan. 

Tatanan Massa 

 Dengan mempertimbangkan konsep-konsep yang telah dijelaskan, 

transformasi tatanan massa pada objek rancangan dapat terlihat pada 

gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Transformasi Desain 
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Proses transformasi massa lebih didasarkan pada zonasi dan 

fungsionalitas bangunan, sedangkan untuk fitur-fitur yang akan dihadirkan 

akan menyesuaikan dengan respon terhadap analisa tapak, kebutuhan, dan 

juga iklim yang mempengaruhi performa bangunan. 

Sequential 

Konsep sekuen yang dihadirkan pada objek rancangan diharapkan 

dapat memberikan pengalaman ruang dan suasana bagi penggunanya. 

Sekuen 1, pada saat masuk lingkungan binaan diterima oleh plaza, melihat 

bagaimana lingkungan yang sehat dan nyaman, dipenuhi elemen vegetasi 

pada lansekapnya ditambah adanya massa bangunan yang terkesan 

modern. Sekuen 2, saat masuk lebih jauh, mulai terlihat pemandangan di 

sekitar lahan berupa biodiversitas dan danau. Sekuen 3, saat masuk ke 

bangunan, mulai terasa perbedaan kualitas udara dan suasana dengan 

kondisi luar. Sekuen 4, keliling bangunan melihat kegiatan laboran di 

dalam ruang kerjanya. Sekuen-sekuen yang dihadirkan diharapkan dapat 

memberikan pengalaman yang menyenangkan dan diharapkan masyarakat 

sadar bahwa pentingnya kualitas udara yang baik untuk menjalankan 

aktivitas. 
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Gambar 4.8 Ilustrasi Sekuen 

4.3 Eksplorasi Teknis 

Material Fasad 

Konsep fasad menggunakan material dominan transparan, dengan 

harapan dapat memaksimalkan pencahayaan alami (matahari) masuk ke 

dalam bangunan (terkait persyaratan pencahayaan pada laboratorium) dan 

tetap memiliki view yang jelas menuju ke elemen lansekap dan alam 

berupa telaga di sekitarnya. 

 

Gambar 4.9 Material Pembentuk Fasad 

 Material kaca nantinya akan dikombinasikan dengan secondary 

skin kayu dan greenwall pada beberapa bagian, sehingga tetap terdapat 

unsur-unsur alam pada bagian fasad. Selain itu, terkait renewable energy, 

pasad transparan juga dapat dikombinasikan dengan secondary skin berupa 

panel surya yang ditempatkan pada bagian utara dan barat (terkait lokasi 

perancangan yang berada di Gresik). Meskipun tidak sepenuhnya terpapar 

matahari, tetapi presentase radiasi matahari pada iklim tropis jauh lebih 

besar jika dibanding dengan negara 4 musim. 
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Sistem Struktur 

 

Gambar 4.10 Struktur Baja Komposit 

Bangunan menggunakan material baja komposit dengan tulangan 

baja profil H sebagai struktur utama. Jenis komposit yang dipilih yaitu 

tulangan baja yang dibungkus beton. Penggunaan material baja sebagai 

material struktur dikarenakan efektivitas kekuatannya, dimana 

ketebalannya bisa dibuat lebih tipis dibanding struktur beton yang mana 

akan banyak mengurangi luasan ruang serta dapat menghalangi view pada 

interior ruangan dan ruang publik di lantai 1. Struktur nantinya akan 

disusun secara rigid dan teratur dengan dimensi ruang yang menyesuaikan. 

Sistem Kelistrikan 

 

Gambar 4.11 Skema Distribusi Listrik 

Sistem kelistrikan dibuat berdasarkan area dan lantai. Sehingga pada 

setiap lantai dengan area jangkauan yang telah ditetapkan, terdapat panel 

yang akan mendistribusikan listrik ke seluruh peralatan melalui shaft antar 
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lantai. Setiap panel dihubungkan dari pusat yang berada di ruang panel 

untuk mempermudah pengawasan. 

Terkait prinsip renewable energy pada pendekatan regeneratif, 

sistem kelistrikan juga dihubungkan dengan baterai (penyimpanan hasil 

olahan energi dari panel surya) serta generator yang terdapat di ruang 

genset sebagai cadangan dan untuk mencegah matinya seluruh peralatan 

yang mendukung sistem bangunan. Untuk skema distribusinya akan 

terlihat pada gambar berikut. 

 

Sistem Utilitas Air 

Skema air bersih disalurkan dari tandon atas ke seluruh ruang yang 

memerlukan air bersih, seperti toilet, laboratorium, serta ruang lainnya. Air 

bersih yang ditampung di dalam tandon atas disalurkan dari tandon bawah 

menggunakan pompa air. Penyaluran tersebut melalui shaft antar lantai. 

Air bersih yang telah digunakan untuk keperluan sehari-hari 

kemudian dimasukkan ke dalam bio tank. Air kotor dibagi menjadi 2, yaitu 

grey water yang merupakan air sisa mandi dan wastafel, dan black water 

yang merupakan air yang telah bercampur dengan kotoran manusia atau 

limbah. Black water kemudian akan dibuang ke saluran kota, sedangkan 

grey water akan disalurkan menuju tangki penampung lalu diolah 

(dimurnikan) melalui fitur living machine untuk menghasilkan air bersih 

yang dapat dimanfaatkan untuk menyiram toilet dan tanaman (pada 

lansekap). 

Umumnya, penggunaan air pada suatu rancangan akan bergerak 

secara linear (langsung dibuang tanpa diolah kembali). ‘Living Machine’ 

merupakan sistem yang dirancang secara ekologis sebagai proses 

pemurnian air limbah bangunan dan kemudian mendaur ulangnya. Sistem 

ini menghilangkan limbah organik, nutrisi, dan patogen yang berbahaya 

bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika langsung dibuang.  
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Gambar 4.12 Skema Distribusi Air Bersih dan Kotor 

 

Gambar 4.13 Living Machine System 

Sumber : https://www.constructed-wetlands.de/ 

Nantinya, air yang dimurnikan akan dapat digunakan kembali untuk 

flush toilet dan lansekap bangunan. Sehingga secara utilitas, untuk air yang 

telah diolah akan ditampung pada tandon khusus dengan perpipaan yang 

hanya menuju ke toilet dan sumber keluarnya air pada lansekap. 

Sistem Penghawaan 

Sistem tata udara berfungsi untuk mengendalikan kualitas udara di 

dalam bangunan agar tetap terkondisi dengan baik. Skema tata udara 

dibagi berdasarkan massa dan fungsi ruang. Sehingga antara bangunan 

pusat penelitian dan area kunjungan akan memiliki 2 sistem yang terpisah. 

Pada bangunan pusat penelitian juga terdapat pemisahan jenis tata 

udara antara kantor dan ruang lain yang bersifat umum dengan ruang 

laboratorium. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan kualitas udara pada tiap 

lab. yang (mungkin) berbeda dibanding dengan ruang lainnya. Jadi untuk 
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kantor dan ruang umum akan menggunakan skema AC central (split duct) 

sedangkan pada lab. menggunakan AC split sehingga bisa diatur sesuai 

kebutuhan. 

Terkait isu dan upaya penyaringan udara yang maksimal, akan 

menggunakan beberapa filter pada sistem penghawaan, yaitu sebelum 

udara dimasukkan ke ruangan dan sebelum diolah kembali menuju ke 

AHU. Udara yang dialirkan kembali ke AHU akan melewati alat scrubber 

(dust collection). Scrubber dapat di definisikan sebagai alat pemisahan 

suatu partikel solid (debu) yang ada di udara dengan menggunakan cairan 

sebagai alat bantu. Sehingga udara yang akan diolah kembali menjadi 

lebih bersih. Air adalah cairan yang pada umumnya digunakan dalam 

proses scrubbing. Untuk skemanya daapat terlihat pada gambit berikut. 

 

Gambar 4.14 Skema Penghawaan dan Alat Scrubber (Google Image)  
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BAB 5 

DESAIN 

5.1 Eksplorasi Formal 

 

Gambar 5.1 Site Plan 
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Gambar 5.2 Layout Plan 
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Gambar 5.3 Denah Lantai 1 
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Gambar 5.4 Denah Lantai 2 
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Gambar 5.5 Denah Lantai 3 
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Gambar 5.6 Tampak Selatan 

 

 

Gambar 5.7 Tampak Utara 

 

 

Gambar 5.8 Tampak Barat 

 

 

Gambar 5.9 Tampak Timur 
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Gambar 5.10 Potongan A 

 

 

 

 

Gambar 5.11 Potongan B 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12 Potongan C 
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Gambar 5.13 Sekuen 1 – Plaza 

 

Gambar 5.14 Sekuen 2 – Landscape 
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Gambar 5.15 Sekuen 3 – Area Galeri 

 

Gambar 5.16 Sekuen 4 – Koridor (Buffer Zone) 
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Gambar 5.17 Sekuen 5 – Laboratorium 

 

Gambar 5.18 Sekuen 6 – Kantor 
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Gambar 5.19 Tampak Isometri 
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Gambar 5.20 Integrasi Rancangan 
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Gambar 5.21 Alur Sirkulasi 
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5.2 Eksplorasi Teknis 

 

 

 

Gambar 5.22 Material – Struktur – Sambungan 
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Gambar 5.23 Skema Kelistrikan 
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Gambar 5.24 Skema Utilitas Air 
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Gambar 5.25 Skema Penghawaan 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)  
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BAB 6 

KESIMPULAN 

Banyak masalah yang ditimbulkan akibat proses industrialisasi, salah 

satunya yaitu pencemaran udara yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan. 

Oleh karena itu, dirancanglah sebuah objek arsitektur dengan tipologi pusat 

penelitian dengan tujuan menciptakan lingkungan binaan yang sehat di tengah 

kondisi yang ada, berusaha menghadirkan sesuatu di tengah kondisi lingkungan 

yang kurang baik (berpolusi) dan berupaya mengontrol ekosistem di dalamnya 

agar tetap menjadi tempat yang baik untuk beraktivitas. 

Perancangan Pusat Penelitian Lingkungan di Kawasan Industri Gresik 

(KIG) ini, memiliki fasilitas sarana penelitian dan edukasi mengenai kondisi 

lingkungan. Karena terdapat laboratorium dalam objek rancangan, tentu dalam 

proses merancang tidak luput dari persyaratan teknis yang mengikat dan harus 

dipenuhi, disamping mencoba menyelesaikan isu yang diangkat. 

Dengan menerapkan pendekatan Regenerative Design,  diharapkan objek 

rancangan dapat menjadi wadah arsitektural yang bersinergi dengan alam dan 

penggunanya, dalam upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan 

diharapkan mampu mengkatalisasi proses perubahan lingkungan di masa yang 

akan datang sehingga tercipta lingkungan dengan kualitas yang lebih baik. 

Pendekatan regeneratif dapat terlihat dari beberapa konsep yang ditawarkan, 

diantaranya membuat bangunan yang terkondisi dengan menerapkan sistem multi 

layer filtering dan memaksimalkan elemen alami lansekap berupa biodiversitas 

yang mendukung proses regeneratif.  
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