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BAB 1 

SELUK BELUK PENYUSUNAN DAN PERANCANGAN DASAR 

ARSITEKTUR SECARA IMPRESIF 

PENDAHULUAN  

Makalah ini disusun dengan maksud untuk memancing argumen 

tentang seluk beluk penyusunan, termasuk sistematika dan substansi, dari 

thesis arsitektur (sekarang disebut Seluk beluk Penyusunan dan 

Perancangan Dasar Arsitektur secara Impresif ) agar diperoleh keseragaman 

dalam bimbingan terhadap mahasiswa tingkat terakhir yang akan 

menempuh ujian Sarjana Teknik Arsitektur. 

Perlu amat sangat/mendesak dari kesepakatan akan bahasa yang 

melandasi perancangan fisik arsitektur ini sangat terasa dengan semakin 

meningkatnya jumlah peserta ujian sarjana arsitektur setiap tahunnya. 

Pembentukan kelompok-kelompok pembimbing dan penguji 

merupakan upaya yang tepat akan tetapi harus diikuti dengan forum 

sumbangsaran ( barin storming ) yang dilakukan secara periodik untuk 

memonitor arah dan permasalahan thesis yang dihadapi oleh masing-masing 

kelompok. 

Diharapkan bahwa dari forum sumbang saran seperti ini akan muncul 

pemikiran-pemikiran segar tentang disiplin merancang yang tepat guna 

sehingga dapat lebih membantu para mahasiswa dalam menciptakan karya 

perancangan arsitektur yang impresif lalui proses yang baik dan benar. 
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PERMASALAHAN PRAKTIS. 

Dari pengalaman membimbing peserta ujian sarjana selama ini dapat 

ditemu-kenali beberapa butir kelemahan atau kekurangan dari thesis yang 

mereka susun, antara lain: 

a. Ada kecenderungan meniru thesis-thesis lama yang kadang-kadang sudah 

kedaluwarsa. 

b. Mahasiswa kurang berani ber-eksperimen dengan metoda perancangan 

mutakhir. 

c. Ada kesan bahwa penekanan dicurahkan pada kwantitas (jumlah lembar 

thesis) dan buka kwalitas (bobot pemikiran sendiri). Misalnya, data-data 

dicantumkan tanpa kejelasan tentang relevansinya dalam menunjang 

perancangan arsitektur. 

d. Tujuan perancangan dikemukakan secara mentah dan dangkal, tidak 

dijabarkan dengan jelas. Masalah-masalah yang akan dipecahkan dan 

potensi yang pantas dikembangkan juga kurang digali, misalnya 

menyangkut "users", kekhasan lingkungan, keunikan proyek. 

e. Masih banyak salah pengertian mengenai tahapan yang dipakai, misalnya 

tentang apa yang dimaksud dengan "batasan", "anggapan", "dasar 

falsafah", "konsep  perancangan" dan lain-lain. 

f. Program ruang biasanya tersusun sampai terlalu detail (kelihatannya hal 

ini dianggap sebagai ”goals” dari thesis), sedangkan landasan 

konsepsualnya kurang diungkapkan secara spesifik. 

g. Sering pula terjadi, mahasiswa terlalu ambisius menerjuni bidang yang 

sebetulnya diluar kompetensinya sebagai calon arsitek. 
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Selain hal-hal tersebut diatas yang menunjukkan kekurangan dalam 

substansi dari thesis, ada pula kekurangan yang menyangkut norma, aturan 

dan etika penulisan suatu karya ilmiah. Tidak hanya tentang sistematika 

tetapi juga misalnya tentang catatan kaki (OP.Cit, Ibidoloc. Sit ) daftar 

referensi/kepustakaan dan lain-lain. 

Padahal dalam kelanjutan profesinya nanti, karena arsitek tidak 

ditargetkan sekedar sebagai perancang bangunan semata-mata, tata tulis 

laporan merupakan suatu aspek yang perlu dikuasai. 

[ 

BATASAN "PERANCANGAN ARSITEKTUR". 

1. Dahulu kita sudah cukup puas diberi batasan bahwa "perancangan 

arsitektur adalah kegiatan yang dilakukan oleh arsitek untuk 

memproduksi gambar yang dibutuhkan oleh pemberi tugas". (1) 

2. Sekarang keadaan sudah berubah. 

Buku-buku tentang proses dan metoda perancangan sudah banyak sekali 

diterbitkan. Bermunculanlah berbagai batasan tentang perancangan 

("designing") antara lain :  

a. Penggunaan prinsip-prinsip ilmiah, informasi teknik, dan imaginasi 

dalam menentukan suatu struktur atau  sistem agar dapat memenuhi 

fungsi yang ditetapkan perancangannya dan cara atau tindakan yang 

harus dilakukan untuk mencapai (hal-hal yang positip) maupun 

mengatasi (hal-hal yang negatip) efek dan dampak tersebut. 

3. Kalau pada bidang lain membutuhkan umpan balik ("feed back"), bidang 

arsitektur justru lebih memerlukan pemikiran untuk umpan kedepan 

("feed forward") sebagai persiapan menghadapi perubahan-perubahan 
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yang mungkin terjadi di masa mendatang.  

4. Karena masa depan sering sukar diramal sebelumnya,  arsitek perlu 

berbekal kemampuan "spekulasi intelek" mengenai alternatip-alternatip, 

mengevaluasinya dan menentukan pilihan yang optimum. 
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BAB II 

PROSES PERANCANGAN ARSITEKTUR. 

1. Proses Perancangan Arsitektur sebetulnya hanyalah merupakan salah 

satu sub-sistem dalam suatu sistem arsitektur yang berawal dari 

masukan untuk perancangan ("design") dan berakhir dengan keluaran 

berupa perilaku manusia ("human behaviour"), seperti tergambar 

dibawah ini : 

(1) sub-sistem perancangan 

2 

(2) sub-sistem pelaksanaan 

 

(3) sub-sistem penggunaan 

 

(4) sub sistem bionomik 

 

 

2. Sub-sistem yang pertama yang menyangkut proses Perancangan 

Arsitektur terdiri dari lima langkah 

 konseptualisasi -  seleksi 

 programming -  integrasi 

 analisa 

3. Deskripsi singkat kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Konseptualisasi : menyangkut pandangan umum yang menyeluruh, 

biasanya bersifat abstrak dan mendasar, mengandung citra tentang 

berbagai kemungkinan yang terbuka. 

PERANCANGAN   SPESIFIKASI 

ARSITEKTUR  PERANCANGAN 

FASILITAS   KONSTRUKSI 

“FACILITY   LINGKUNGAN 

OPERATION”  FISIK 

PERILAKU   “HUMAN BIONOMIC 

MANUSIA   PROCESS” 

MASUKAN 

Masukan lain 

Masukan lain 

Masukan  

lain KELURAN 
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Konsep inilah yang merupakan jiwa dari perancangan. 

b. Programming :  meliputi antara lain macam dan jumlah orang dan 

aktivitas yang mereka lakukan serta kebutuhan-kebutuhan yang 

diperlukan. 

c. Analisa : membahas tentang masalah-masalah seperti tapak ("site"), 

saling hubungan antara aktivitas, karakteristik spatial dan kodisi-

kondisi lingkungan lainnya. 

d. Seleksi : mengenai pemilihan alternatif-alternatif seperti struktur, 

bahan, sistem mekanikal/elektrikal, dan lain-lain. 

e. Integrasi : berkaitan dengan upaya mempadukan semua komponen 

fisik kedalam suatu pemecahan total yang memenuhi segenap 

persyaratan dan kriteria. 

4. Dalam kasus ujian sarjana teknik Bagian Arsitektur, proses perancangan 

tersebut dipecah menjadi dua kelompok kegiatan ialah : 

a. Landasan konsepsual dan program dasar perancangan meliputi dua 

langkah pertama. 

b. Perancangan arsitektural : meliputi tiga langkah berikutnya 

5. Diagram 2 dibawah ini akan lebih menjelaskan dua kelompok kegiatan 

perancangan tersebut : 

 LANDASAN KONSEPSUAL 

DAN PROGRAM DASAR 

PERANCANGAN 

ARSITEKTUR 

1. Aktivitas - Pencarian masalah - Pemecahan masalah 

2. Jenis kegiatan - Analisa 

- Eksplorasi, observasi,  

   wawancara 

- Sintesa 

- Menggambar 
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 LANDASAN KONSEPSUAL 

DAN PROGRAM DASAR 

PERANCANGAN 

ARSITEKTUR 

3. Tempat 

kegiatan 

- di perpustakaan dan di  

  lapangan 

- di studio gambar 

 

4. Wahan - ”work-session”/temu karya  

  fact-finding 

- perlengkapan 

merancang 

5. Sifat - Kenyal (fleksibel), abstrak - Tegar (rigid), konkrit 

6. Produk akhir - Laporan tulis - Sketsa, gambar, model 

Diagram 2: Dua kelompok kegiatan perancangan 

6. Makalah ini hanya akan membahas secara agak mendalam kelompok 

kegiatan yang pertama yaitu tentang landasan konsepsual dan program 

dasar perancangan, yang menurut team ( Caudill Rowlett Scott ( CRS) 

terdiri atas 5 langkah ( dengan 12 kata kunci ).  

Kesemuannya itu saling berinteraksi seperti terlihat dalam matriks pada 

diagram 3 dibawah ini : 

  1. TUJUAN 2.FAKTA 3. KONSEP 4.PROG 5.MASALAH 

FUNGSI 

1. Manusia 

2. Kegiatan 

3. Saling 

hubungan 

- ”mission” 

- kapasitas 

- identitas 

- interaksi/privacy 

- tata nilai 

- dll 

 - pengelompokan 

aktifitas, 

manusia, 

pelayanan 

- prioritas 

- flow 

- dll 

 

 - persyaratan2 

yang penting 

dan unik yang 

akan 

mempenga-

ruhi peran-

cangan 

BENTUK 

4. Tapak 

(site) 

5. Lingkungan 

6. Kualitas 

- Elemen tapak 

- Tataguna tanah 

- Ling. Sekitar 

- Individualitas 

- Dll 

 

 - Peningkatan 

- Orientasi 

- Aksesibitas 

- Karakter 

 - Pertimbangan 

bentuk-

bentuk dasar 

EKONOMI 
7. Biaya 

pokok 

- Pembiayaan 

- Penghematan 

 - Efisiensi  

- Konservasi 

 - Sikap 

terhadap 
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8. Biaya 

operasional  

9. Biaya life-

cycle 

- Keuntungan 

investasi 

- Biaya opt & 

pemeliharaan 

- Dll 

energi 

- Cost control 

- Dll 

biaya pokok 

dan 

pengaruhnya 

pada 

bangunan 

WAKTU 

10. Masa 

lampu 

11. Sekarang 

- Preservasi/kons 

- Statis/dinamika 

- Perubahan 

- Dll 

 - Adaptabilitas 

- Kaku/kenyal 

- Convertibilitas 

- Ekspansibilitas 

 - Implikasi 

terhadap 

perubahan 

dan 

pertumbuhan 

pada 

penampilan 

 

7.  Sekedar catatan : 

- Mengenai fakta dan Program sengaja tidak dikemukakan karena 

dianggap sudah cukup jelas. 

- Yang dimaksud dengan "Ekonomi" adalah prinsip kesederhanaan 

("simplicity"), untuk memperoleh hasil maksimal dengan upaya dan 

peralatan minimal. 

- Yang dimaksud dengan "waktu" atau kesejamaan adalah bahwasanya 

arsitektur bercerita tentang jamannya dengan bahasa pada jamannya 

pula. 
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BAB III 

TUJUAN DAN KONSEP PERANCANGAN. 

1. Di dalam proses penyusunan landasan konsepsual dan Program Dasar 

Perancangan, perumusan tujuan dan konsep perancangan merupakan 

dua masalah yang paling membutuhkan perhatian. 

2. Kalau "tujuan" memberikan gagasan tentang apa yang ingin dicapai, 

"konsep" menunjukkan cara mencapai tujuan tersebut. 

3. " Tujuan" yang dikemukakan oleh para peserta ujian biasanya tidak lebih 

jauh daripada sekedar menuliskan kembali judul proyek yang 

digarapnya. Tidak ada  perumusan atau penjabarannya secara spesifik. 

Padahal tanpa penggarisan tujuan yang jelas, dengan melibatkan 

seoptimum mungkin pihak calon pemakai bangunan dan para penentu 

kebijakan, Perancang bisa  kehilangan arah. 

Allsopp mengatakan "architecture is not an expression of  the architect It 

is the exercise of an artistic skill in the service of people". 

Itulah sebabnya mengapa kita kadang-kadang harus menjamah juga 

wilayah diluar cakrawala arsitektur seperti, ilmu lingkungan, 

perencanaan kota, antropologi,  metafisika dan lain-lain, karena dalam 

mengaitkan antara arsitektur dengan manusia kita tidak hanya bergulat 

dengan sepotong pencil saja atau dengan satu generasi manusia saja. 

Setiap komunitas adalah merupakan organisms dan kalau  kita 

merancang berarti kita menghubunqkan masa lampau,  sekarang, dan 

masa mendatang dari lokalitas dan manusianya dengan segenap 

keunikan-keunikan yang dimiliki. 
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Tepat sekali pendapat Allsopp "architecture requires sympathy with, 

understanding of and satisfaction of the physical and emotional needs of 

people,, dan "architecture must very from place to place and people to 

people". 

Peserta ujian harus dipacu untuk menggariskan tujuan perancangan 

dengan jalan menggali keunikan-keunikan manusia, lingkungan, dan 

proyeknya itu sendiri agar dapat muncul ide-ide yang orisinal dan segar. 

 
4. "Konsep" perancangan sering terlupakan oleh para peserta ujian karena 

mungkin perhatian mereka lebih tercurah pada penyusunan program 

ruang. Hal ini sangat memprihatinkan. 

a. Sebetulnya konsep perancangan dapat diperas dari  berbaqai sumber, 

antara lain matriks CRS yang menyangkut Fungsi-Bentuk-Ekonomi-

Waktu atau dari tolok ukur penampilan ("performance") arsitektur 

yang menurut Handler meliputi : 

- Penampilan manusiawi 

- Penampilan simbolik 

- Penampilan teknis/teknologis 

- Penampilan lingkungan 

- Penampilan ekonomi 

b. Dalam hal ini kita dapat belajar banyak dari "prima donna" arsitek 

kaliber dunia seperti Wright atau Corbu, maupun dari "arsitek alam" 

kelas pribumi dari Bali, Jawa, Toraja atau daerah-daerah lain. 

c. Sekedar contoh : 

"Research Tower (Johnson Wax Building), karya Wright: "the concept 



14 
 

is organic and more specifically related to the tree with its taproot, 

single trunk and branches reaching out in all directions". 

 Kolom-kolom bangunan ini dimanfaatkan untuk memperlihatkan 

keindahan yang tuntas dari perancangan yang dilandasi konsep 

pertumbuhan alami dari suatu pohon.  

Seagram Building, karya Mies Van der Rohe : 

Menurut Mies, tujuan dari bangunan tinggi ini adalah "to crate order out the 

desperate confusion of our time", dan konsep yang digariskan adalah 

"making Seagram House so monumental……………… useng a great powerful 

technology……………….. and precious building materials ……….. distinguishing 

our age from all others. so we shall emphasize the organic principle of order 

as a menas of achieving the successful relationship of the parts to each other 

and to the whole". 

Memang kemudian diakui bahwa keberhasilan Mies dan keunikan Seagram 

adalah dalam kemampuannya mengasimulasikan bagian-bagian ke 

keseluruhan bangunan sehingga bangunannya bernilai lebih daripada 

sekedar jumlah total dari bagian-bagiannya. 

Kurashiki City Hall, karya Kezo Tange : 

Konsep dasar Tange adalah mensenyawakan apa yang disebut sebagai 

"incompatibles" : 

- antara teknologi dan eksistensi manusia 

- antara tradisi dan kreativitas/modernitas 

- antara skal komunitas massal dan identitas 

- antara keseimbangan dan komposisi asimetri, individual.  
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Menurut Tange, peran tradisi adalah selaku katalisator yang merangsang 

reaksi kimia tanpa luluh/luntur kedalam produk yang dihasilkannya. Unite 

d'Habitation, karya Le Corbusier : 

Konsepnya adalah "beauty by contrast, to establish a play between crudity 

and finesse, between the dull and the intense, between precision and 

accident". 

Pendekatan yang diambil oleh Corbu adalah pendekatan humanis, untuk 

membebaskan penduduk dari "Corridor street" yang tidak sehat antara lain 

dengan melestarikan taman terlepas dari gangguan bangunan diatasnya. 

Pavilyun Indonesia, pada Expo '70 di Osaka : 

Landasan konsepsualnya adalah : "mengantar penqunjung dari  luar pada 

dunia kedamaian jiwa didalam dan sekaligus  membiarkan kegiatan 

di dalam pavilyun merembes dan mengalir keluar".  Konsep ini 

diejawantahkan dengan permainan "close and open wall" yang mengundang 

penqunjung untuk menqintip dan masuk  kedalam pavilyun. Sebagaimana 

kita tahu, misteri oriental selalu merupakan daya tarik bagi orang Barat. 
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BAB IV 

KESIMPULAN  . 

1. Penyusunan landasan konsepsual dan program dasar perancangan yang 

dilakukan di Bagian Arsitektur Universitas Persada Indonesia Y.A.I sudah 

dalam arah yang benar, hanya perlu penyempurnaan terutama dalam 

substansi pada umumnya dan konsepsi  pada khususnya, agar menjadi 

lebih baik. 

2. Kiranya perlu dibuat buku panduan praktis yang menyangkut sistematika 

penyusunan thesis lengkap dengan  batasan pengertian dari terminologi 

yang digunakan. 

3. Perlu pula disusun daftar judul proyek akhir mulai dari yang pertama 

sampai sekarang, kalau bisa dilengkapi dengan abstraknya, untuk 

dijadikan dokumen dan referensi. 

4. Dengan semakin meningkatnya jumlah peserta ujian sarjana, pantas 

dipertimbangkan kemungkinan suatu proyek dikerjakan oleh lebih dari 

seorang mahasiswa. Menurut CRS, "architectur by team" merupakan 

salah satu jalan keluar dari masalah mampat dan jenuhnya kreasi arsitek 

akhir-akhir ini. 

Nah, mungkin kalimat penutup tersebut dapat menjadi perangsang untuk 

sumbangsaran yang akan datang. 
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