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BAB VI 

KONSEP PERENCANAAN 

  

A. Konsep Dasar 

Sesuai dengan pembahasan elaborasi tema pada bab sebelumnya, 

konsep dasar SMK Seni Pertunjukan ini adalah Arsitektur Ekologis,selain itu 

juga menerapkan unsur dinamis. Arsitektur Ekologis diterapkan pada konsep 

sistem bangunan dan tapak. Sedangkan konsep dinamis diterapkan pada bentuk 

bangunan dan sirkulasi.  

Adapun maksud dari perancangan SMK Seni Pertunjukan dengan tema 

Arsitektur Ekologis yang memasukkan unsur dinamis adalah sebagai berikut: 

 Merancang SMK Seni pertunjukan dengan sistem tapak maupun 

bangunan yang memperhatikan keadaan lingkungan sehingga dapat 

menciptakan lingkungan dengan keadaan ynag lebih baik 

 Merancang SMK Seni Pertunjukan yang dapat mendorong dan memacu 

peserta didilk agar dapat berfikir secara kreatif dan dinamis. Selain itu 

juga diharapkan dapat membangun karakter peserta didik maupun warga 

sekolah yang peduli dengan lingkungan 

 Merancang fisik bangunan SMK Seni Pertunjukan yang dinamis serta 

mampu mewadahi dan menunjang kegiatan belajar mengajar 

 

B. Konsep Perencanaan Tapak dan Bangunan 

1. Konsep Sirkulasi pada Tapak 

Pintu masuk (gerbang) pada tapak dibedakan menjadi 2 yaitu 

gerbang utama (dari depan tapak) dan gerbang samping. Gerbang utama 

sebagai pintu masuk untuk pengelola,siswa dan pengunjung sedangkan 

gerbang samping untuk kendaraan servis.  

Pada gerbang utama, sirkulasi dibedakan menjadi 2, yaitu 

sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki. Untuk kendaraan roda 

empat, setelah melewati gerbang dapat langsung parkir di area parkir
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mobil yang terdapat di sebelah kiri. Sedangkan untuk sepeda motor, 

setelah melewati gerbang utama dapat parkir di sebelah kiri dan di area 

parkir sebelah gedung pengelola.  

 

 

 

 

Sirkulasi kendaraan roda empat maupun roda dua tidak dapat 

mengelilingi site dan hanya dapat berkendara sampai tempat parkir. Hal 

ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan suara di dalam site, 

selain itu agar lebih memberikan kenyamanan kepada pejalan kaki.  

 

 

 

Gerbang 

utama 

Gerbang samping 

Sirkulasi mobil 

Sirkulasi motor 

Sirkulasi kendaraan servis 

Gambar 6.1 Konsep Sirkulasi pada Tapak 
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2. Konsep Pagar dan Gerbang 

Pagar pada sekeliling tapak menggunakan pagar hijau. Hal ini 

bertujuan agar lingkungan sekolah tidak terlihat gersang dan dapat 

membuat udara/suasana lebih sejuk dan nyaman.  

 

 

3. Konsep Taman pada Tapak 

Taman/Ruang Terbuka Hijau pada tapak terdapat pada bagian 

depan dan bagian tengah tapak. Sirkulasi pada taman dibuat meliuk-liuk 

agar terkesan dinamis dan memberikan pengalaman yang berbeda 

kepada pejalan kaki agar tidak monoton.  

Pagar Hijau 

Taman pada 

bagian depan 

dan  

tengah tapak 

Gambar 6.2 Konsep Pagar dan Gerbang  

Gambar 6.3 Konsep Taman pada Tapak  
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Selain sirkulasi yang dibuat meliuk-liuk, keseluruhan area 

dinding pinggir taman terbuat dari material yang nyaman untuk 

diduduki, sehingga keseluruhan dinding pembatas taman dengan tinggi 

dinding kurang lebih 50-60 cm dapat dijadikan tempat untuk duduk dan 

beristirahat sejenak. 

 

 

 

4. Konsep Selasar pada Tapak 

Selasar berada di sepanjang jalan area pejalan kaki dari bagian 

depan tapak (gerbang utama) menuju ke masing-masing bangunan, 

khususnya bangunan-bangunan utama seperti gedung teori, gedung 

praktek, gedung pengelola, auditorium, masjid,dan sebagainya. Dengan 

adanya selasar ini, pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman dan 

terlindung dari panas maupun hujan.  

                                           

Dinding pembatas taman yang 

dapat digunakan untuk duduk 

Gambar 6.4 Taman di Area Tengah Tapak 

Gambar 6.5 

Konsep Selasar 

pada Tapak 

Selasar pada tapak 
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5. Konsep Dinding 

Dinding dapat dibuat dari bermacam-macam material atau 

bahan sesuai dengan kebutuhannya, Beberapa contoh dinding 

diantaranya yaitu dinding beton (struktural – dinding geser, pengisi – 

clayding wall/ beton pra cetak), dinding dari batu buatan : bata dan 

batako, dinding kayu: kayu log/ batang, papan dan sirap dan dinding 

batu alam/ batu kali. 

Berdasarkan konsep Arsitektur ekologis, material yang 

digunakan pada dinding bangunan terbuat dari bata yang pada bagian 

bawah dinding eksterior bangunan diberi batu alam sehingga dapat 

melindungi dinding bagian bawah bangunan dari air hujan dan 

sebagainya.  

 

 

 

Selain itu, di sekeliling dinding gedung teori dan gedung praktek 

yang cukup banyak terkena sinar matahari terdapat  green wall untuk 

melindungi bangunan (ruangan) dari panas sinar matahari.  

 

6. Konsep Atap 

Bentuk atap yang digunakan pada sebagian besar bangunan di 

kawasan SMK Seni Pertunjukan mengadaptasi dari bentuk atap 

tradisional Sunda, yaitu atap julang ngapak. Hal ini dikarenakan bentuk 

Green wall Dinding batu alam 

Gambar 6.6 Konsep Dinding pada Eksterior Bangunan 
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atap tradisional Sunda sudah sesuai dan sudah memenuhi konsep 

Arsitektur Ekologis.  

        

 

Pada arsitektur ekologis, konsep bangunan harus menyesuaikan 

dengan iklim, begitu pula dengan bentuk atap. Karena Indonesia berada 

di iklim tropis, maka atap yang digunakan sebaiknya adalah atap miring. 

Bentuk atap yang akhirnya diterapkan pada bangunan mengadaptasi 

dari bentuk atap julang ngapak karena bentuk atap julang ngapak dapat 

memberikan kesan bentuk yang dinamis.   

 

Gambar 6.7 Bentuk Atap Julang Ngapak 

Gambar 6.8 Perspektif SMK Seni Pertunjukan 



 

 

 

 

 


