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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manusia merupakan salah satu objek yang sangat dinamis dan mudah 

menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, 

termasuk faktor lingkungan dan kebutuhan. Hal ini tentu sangat berpengaruh juga 

dalam pola kehidupan ber-arsitektur yang telah mereka bangun dan taati selama 

beberapa abad. Selain itu, manusia juga memiliki kekuatan dan kemampuan untuk 

membentuk pola kehidupan ber-arsitektur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi dirinya untuk bisa menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman bagi 

mereka (Ridjal, 2014). 

Sampai saat ini Arsitektur memiliki pengertian yang cukup beragam dan secara 

garis besar selalu erat kaitannya dengan bangunan dan manusia. Akan tetapi, dalam 

kehidupan di bumi ini pengguna dalam Arsitektur tidak hanya mausia, melainkan 

hewan. Karya Arsitektur wajib memperpertimbangkan keberadaan hewan, jika 

terjadi interaksi antara hewan dan manusia di dalam Arsitektur tersebut. Dalam 

konteks ini maka hewan bukan merupakan objek atau alat untuk subjek manusia 

atau pengunjung. Melainkan sebagai pengguna dimana kebutuhan hewan harus 

dapat terpenuhi ( 2 0 2 0 ) .   

Namun yang terjadi dilapangan kasus kerusakan lingkungan yang sangat 

memberi dampak terhadap siklus hidup hewan khususnya Anoa dikawasan Taman 

Hutan Abdul Latif Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Kelangsungan 

hidup anoa semakin terancam disebabkan oleh perburuan liar,fragmentasi dan 
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berkurangnya luas habitat. Anoa diburu untuk diperdagangkan dan dikonsumsi 

dagingnya, serta tanduknya dijadikan trophy.  

Menanggapi hal tersebut, maka diperlukan suatu kawasan rehabilitasi Anoa 

di Taman  Hutan Abdul Latif  Kecamatan Sinjai Borong guna menyelamatkan dan 

melestarikan satwa endemik tersebut.  

Oleh karena itu sangat di perlukan sebuah fasilitas rehabilitasi yang dapat 

menunjang keberlanjutan hidup anoah di kawasan pegunungan Bawakarang-

Lompobattang/taman hutan raya Abdul Latief Sinjai. Dengan adanya bangunan 

tersebut untuk mempertahankan kondisi lingkungan  maka fasilitas ini di desain 

dengan pendekatan Arsitektur Ekologi. Berdasarkan uraian diatas maka disusun 

skripsi dengan judul Perencanaan  Pusat Rehabilitasi Anoa di  Taman Hutan Raya 

Abdul Latif  Sinjai dengan konsep Ekologi. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana merancang pusat rehabilitasi Anoa di Hutan Raya Abdul Latif  

Sinjai ? 

2. Untuk merancang pusat rehabilitasi Anoa di Hutan Raya Abdul Latif  Sinjai 

perencana menggunakan pendekatan Ekologi ? 

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1. Merancang sebuah bangunan pusat rehabilitasi Anoa di Hutan Raya Abdul 

Latif  Sinjai  

2. Bagaimana merancang pusat rehabilitasi Anoa di Hutan Raya Abdul Latif  

Sinjai dengan pendekatan Ekologi ? 
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D. Metode Perancangan 

Metode perancangan adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi, gambaran, atau pun ide yang mampu menunjang proses perencanaan dan 

perancangan. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Jenis data 

a. Data primer 

Data primer seperti Ukuran lokasi, Fungsi bangunan sekitar lokasi radius 

<500 m yang berpengaruh terhadap proyek, perkiraan kontur lokasi, kondisi 

aksesibilitas jalan ke lokasi,. 

b. Data sekunder 

Peta admisitratif kota/kabupaten, Jumlah penduduk, jumlah kegiatan 

terkait judul, peta tata ruang wilayah, kondisi utilitas kota, dll 

2. Pengumpulan Data 

Analisis data berupa analisis tapak, analisis fungsi dan program ruang, 

analisis bentuk dan material bangunan, Analisis tema perancangan, Analisis sistem 

bagunan. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I               : Pendahuluan, Pada bagian ini mengulas tentang latar belakang 

penulisan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, metode 

pe0rancangan, ruang lingkup perancangan, sistematik penulisan. 

BAB II              : Studi Pustaka, Berisi tentang definisi pusat rehabilitasi hewan 

endemik khususnya Anoa, Tinjauan Arsitektural, Taman Hutan 

Abdul Latif, pengertian Konsep Ekologi, dan studi literatur 

proyek sejenis yang menjadi acuan dalam perancangan 
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BAB III            : Tinjauan Lokasi dan analisis perencanaan, Menjelaskan 

mengenai tinjauan lokasi perencanaan terkait dengan penentuan 

lokasi  dan tapak, deskripsi lokasi, keadaan letak geografis, 

keadaan iklim, Sirkulasi mikro maupun makro, analisis 

pendekatan lokasi, analisis kontur, analisis pengolahan tapak, 

analisis tampilan bentuk bangunan, analisis kelengkapan 

bangunan dan analisis pendekatan perancangan. 

BAB IV            : Analisa perancangan memuat analisa dari konsep yang 

digunakan sebagai landasan dalam pengembangan atau 

menghasilkan rancangan yang diharapkan 

BAB V             : Kesimpulan, Pada bagian ini membahas tentang kesimpulan apa 

yang diperoleh dari keseluruhan ulasan materi bab 1 hingga 

akhir pemaparan materi dalam skripsi ini. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Judul 

1. Definisi pusat rehabilitasi Anoa  

Pusat rehabilitasi Anoa adalah tempat untuk melakukan proses rehabilitasi, 

adaptasi dan pelepasliaran ke habitat alaminya. Sedangkan menurut (Peraturan 

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II, 2012) bahwa 

perolehan satwa di PPS atau PRS merupakan hasil penyerahan melalui Pemerintah 

terhadap satwa atau hewan liar hasil upaya penegakan hukum, penyerahan secara 

sukarela dari masyarakat, akibat bencana alam, dan/atau akibat konflik; dan hibah, 

pemberian atau sumbangan dari lembaga konservasi dalam negeri dan/atau dari 

lembaga konservasi luar negeri untuk kepentingan konservasi in-situ, penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

 Pusat rehabilitasi hewan adalah tempat pemeliharaan jenis hewan tertentu 

pada  areal  sekurang-kurangnya 2  (dua)  hektar. Taman satwa khusus juga 

merupakan Lembaga konservasi untuk kepentingan umum (Peraturan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II, 2012) Tentang  Lembaga 

Konservasi. Rehabilitasi hewan memiliki dasar hukum diantaranya Undang 

Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan 

Ekosistemnya, UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 

No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 13 tahun1984 tentang Perburuan, PP 

No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Keppres 

No. 43/M/78 tahun 1978 tentang ratifikasi CITES (Convention on International 

Trade of Endangared species of Wild Flora and Fauna)(Prayudhi, 2015). 

Pusat Rehabilitasi Anoa merupakan sebuah tempat yang menjadi pusat 

konservasi bagi Anoa serta sebagai bentuk perlindungan dengan memberikan 

perawatan khusus agar dapat bertahan hidup pada saat dilepas di alam bebas.  
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Anoa merupakan satwa dengan ukuran tubuh terkecil dalam marga kerbau, 

Bubalus, namun ada juga yang menganggap anoa sebagai sapi hutan atau sapi kerdil 

Sulawesi karena secara morfologi lebih menyerupai sapi.  Anoa termasuk salah satu 

satwa endemik Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Anoa merupakan salah satu satwa 

liar yang relatif sulit berkembang biak karena hanya melahirkan 1 individu dalam 

sekali kelahiran dengan masa kebuntingan sembilan bulan.  Jarak antar kebuntingan 

paling cepat 2 tahun, serta dewasa kelamin saat berumur 3 tahun untuk betina dan 

4 tahun untuk jantan.  Anoa termasuk satwa soliter, umumnya ditemukan dalam 

kelompok satu atau dua ekor yaitu jantan dan betina dewasa pada musim kawin, 

atau induk beserta anaknya.  Anoa juga termasuk satwa yang sulit didomestikasi 

meskipun sudah beberapa tahun dipelihara.  Anoa bersifat lebih agresif saat musim 

birahi, atau induk yang sedang memiliki anak (I. A. H. Mustari, 2021). 

 Taman Hutan Raya Abdul Latif 

Tahura (Taman Hutan Raya) adalah sebuah kawasan pelestarian alam 

yang bertujan untuk mengoleksi tumbuhan atau satwa baik jenis yang asli 

indonesia ataupun bukan asli indonesia. Adapun pemanfaatanya bagi 

kepentingan umum seperti penelitian, ilmu pengetahuan, serta sebagai fasilitas 

yang menunjang budidaya rekreasi, dan pariwisata.  

Taman Hutan Abdul Latif Terletak di dusun Ma’ ra, Desa Batu Belerang 

Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai sekitar 51 km dengan waktu tempuh sekitar 60 

menit dari pusat kota Sinjai, dengan titik koordinat S 5 °18’40.8744” E 

120°0’33.12128”. Hutan seluas 720,15 Ha berada di ketinggian sekitar 1385.0 

mdpl merupakan kawasan hutan lindung, pusat penelitian dan pengembangan 

aneka ragam hayati di Sulawesi Selatan.  

Pusat Rehabilitasi Anoa merupakan sebuah tempat yang menjadi pusat 

konservasi bagi Anoa serta sebagai bentuk perlindungan dengan memberikan 

perawatan khusus agar dapat bertahan hidup pada saat dilepas di alam bebas.  
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2. Klasifikasi pusat rehabilitasi 

Berdasarkan lokasinya, bangunan tersebut diklasifikasikan menjadi lokasi 

renggang karena terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang 

berfungsi sebagai resapan dan penetapan klasifikasi ketinggian bangunan rendah 

memiliki jumlah lantai bangunan gedung sampai dengan 4 lantai, dengan 

memperhatikan klasifikasi bangunan sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten 

kota, rencana detail tata bangunan dan lingkungan peruntukan lokasi sudah sesuai 

dan telah diatur pada blok pengelolaan KSA/KPA yang tertuang pada Bab IV pasal 

22 permen LHK No. P.76/Menhlk-Setjen/2015 tentang zonasi pengelolaan 

kawasan taman hutan raya Abdul Latief Sinjai. 

B. Tinjauan Tema Perancangan 

1. Definisi pusat rehabilitasi Anoa dengan pendekatan Ekologi 

Rehabilitasi Hewan adalah suatu proses dimana hewan yang ditangkap 

diberikan perawatan khusus dan bila perlu dilatih atau diberi pengamanan khusus 

supaya dapat bertahan hidup pada saat dilepas di alam bebas (UGM, 2006). 

Pusat rehabilitasi hewan adalah tempat pemeliharaan jenis hewan tertentu 

pada  areal  sekurang-kurangnya 2  (dua)  hektar. Taman satwa khusus juga 

merupakan Lembaga konservasi untuk kepentingan umum (Peraturan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II, 2012) Tentang  Lembaga 

Konservasi. Rehabilitasi hewan memiliki dasar hukum diantaranya Undang 

Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan 

Ekosistemnya, UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 

No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 13 tahun1984 tentang Perburuan, PP 

No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Keppres 

No. 43/M/78 tahun 1978 tentang ratifikasi CITES (Convention on International 

Trade of Endangared species of Wild Flora and Fauna)(Prayudhi, 2015). 



8 

 

Pusat rehabilitasi satwa atau hewan adalah tempat untuk melakukan proses 

rehabilitasi, adaptasi dan pelepasliaran ke habitat alaminya. Sedangkan menurut 

(Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II, 2012) 

bahwa perolehan satwa di PPS atau PRS merupakan hasil penyerahan melalui 

Pemerintah terhadap satwa atau hewan liar hasil upaya penegakan hukum, 

penyerahan secara sukarela dari masyarakat, akibat bencana alam, dan/atau akibat 

konflik; dan hibah, pemberian atau sumbangan dari lembaga konservasi dalam 

negeri dan/atau dari lembaga konservasi luar negeri untuk kepentingan konservasi 

in-situ, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Adapun Proses penanganan hewan dalam proses rehabilitasi adalah : 

a. Karantina satwa. 

Pada tahap ini hewan harus diperiksa dan dipastikan tidak dalam kondisi 

sakit secara fisik maupun mental. Bila ditemukan adanya penyakit, maka hewan 

harus menjalani proses perawatan sebelum beralih ketahap selanjutnya. Adapun 

Penilaian dan perlakuan medis yang akan dilakukan adalah : 

 Signalement, merupakan penilaian terhadap hewan untuk mengenali 

ciri-ciri pembeda dari hewan lain sebangsa dan sewarna meski ada 

kemiripan satu sama lain, hal ini sangat penting untuk dikenali dan 

dicatat pada awal pemeriksaan fisik pada hewan 

 Pemeriksaan fisik anatomis dan fisiologis, merupakan pemeriksaan 

yang dilakukan pada hewan untuk mengetahui fungsi tubuh secara 

normal dengan berbagai gejala yang ada dalam tubuh hewan.  

 Pemeriksaan feces, merupakan pemeriksaan kotoran pada hewan untuk 

memastikan kondisi kesehatnnya 

 Pemeriksaan darah  

 Diagnosis dan prognosis pada hewan adalah prediksi mengenai 

perkembangan suatu penyakit apakah penyakitnya bisa disembuhkan, 
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tidak bisa disembuhkan, dan ragu-ragu atau ada kencendrungan untuk 

sembuh dan kecendruangan tidak sembuh 

 Pengobatan, merupakan pemberian tindakan pada hewan yang telah 

melalui serangkaian pemeriksaa.  

 Rekomendasi medis untuk disposal 

b. Peralihan atau pendidikan 

Pada tahapan ini hewan menjalani pengenalan lingkngan mereka yang 

seharusnya. Tahap ini dilakukan agar hewan tahu betul lingkungan mereka yang 

sebenarnya setelah mereka mungkin hidup dalam kandang dan tinggal bersama 

manusia dalam waktu yang lama. 

c. Areal sosialisasi dan Proteksi  

Pada tahap ini hewan benar-benar dikondisikan masuk kedalam habitat 

mereka sebenarnya, namun masih dalam pengawasan pusat rehabilitasi. Tahap 

ini merupakan masa periapan bagi hewan sebelum akhirnya dilepas ke habitat 

alam sesungguhnya. 

2. Tinjauan Tentang Anoa 

Anoa merupakan satwa dengan ukuran tubuh terkecil dalam marga kerbau, 

Bubalus, namun ada juga yang menganggap anoa sebagai sapi hutan atau sapi kerdil 

Sulawesi karena secara morfologi lebih menyerupai sapi.  Anoa termasuk salah satu 

satwa endemik Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Anoa merupakan salah satu satwa 

liar yang relatif sulit berkembang biak karena hanya melahirkan 1 individu dalam 

sekali kelahiran dengan masa kebuntingan sembilan bulan.  Jarak antar kebuntingan 

paling cepat 2 tahun, serta dewasa kelamin saat berumur 3 tahun untuk betina dan 

4 tahun untuk jantan.  Anoa termasuk satwa soliter, umumnya ditemukan dalam 

kelompok satu atau dua ekor yaitu jantan dan betina dewasa pada musim kawin, 

atau induk beserta anaknya.  Anoa juga termasuk satwa yang sulit didomestikasi 



10 

 

meskipun sudah beberapa tahun dipelihara.  Anoa bersifat lebih agresif saat musim 

birahi, atau induk yang sedang memiliki anak (I. A. H. Mustari, 2021). 

a. Populasi  

Data kepadatan populasi anoa di habitat alamnya masih sangat terbatas, 

sehingga  sulit memperkirakan ukuran populasi secara akurat. Data populasi 

anoa hanya tersedia pada beberapa kawasan konservasi, diantaranya di Suaka 

Margasatwa (SM) Tanjung Amolengo (luas 604 ha) dengan kepadatan populasi 

1,3 - 2,0 anoa/ km2 terdapat 8 - 12 Anoa dataran rendah (A. H. Mustari, 1995);  

di SM Tanjung Peropa (luas 38.927 ha), kepadatan populasi anoa 0,9 

individu/km2, sehingga populasinya diperkirakan sekitar 350 individu (A. H. 

Mustari, 2003); di SM Lambusango (luas 27.700 ha), Pulau Buton, diperkirakan 

kepadatan populasi anoa berkisar antara 0,25 - 0,33 anoa/km2, sehingga 

perkiraan populasi sekitar 150 - 200 anoa (Sparling et al., 2006). 

Dengan menggunakan data perkiraan kepadatan anoa yang minimal 

yaitu berkisar 0,25 - 0,33 ekor/km2, maka diperkirakan populasi anoa di seluruh 

Sulawesi kurang dari 5.000 individu (Vié et al., 2009).  

Perburuan liar, meningkatnya laju deforestasi dan fragmentasi habitat 

menyebabkan populasi anoa semakin menurun. Sementara itu untuk 

mempertahankan variasi genetik dari berbagai ancaman termasuk juga 

perubahan lingkungan diperlukan populasi yang cukup besar. Karena populasi 

yang kecil dan terfragmentasi memiliki resiko hilang variasi genetik sehingga 

rentan terjadi kepunahan.  Selain itu populasi kecil juga berpeluang lebih besar 

punah saat terjadi wabah penyakit atau bencana alam.  Supaya variasi genetik 

suatu populasi dapat dipertahankan, diperlukan jumlah minimal individu atau 

Minimum Viable Population (MVP) dalam suatu populasi. MVP untuk mamalia 

diperkirakan sekitar 5.000 individu dewasa (Franklin & Frankham, 1998). 

b. Habitat  
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Anoa termasuk jenis yang hidupnya tergantung pada hutan (forest 

dependent spesies), baik sebagai tempat berlindung maupun mencari pakan.   

Mereka membutuhkan hutan primer serta hutan yang relatif masih rapat tutupan 

vegetasinya.  Anoa gunung umumnya ditemukan pada ketinggian di atas 1.000  

mdpl sedangkan anoa dataran rendah ditemukan di bawah ketinggian 1.000 m 

dpl. Anoa dataran rendah umum dijumpai pada hutan pantai, hutan dataran 

rendah, bahkan di hutan mangrove saat air laut surut.  Anoa sering mengunjungi 

padang rumput alami, danau, serta rawa di hutan yang belum terjamah manusia.  

Satwa ini juga secara teratur mengunjungi sumber-sumber air serta tempat 

mengasin, salt-lick, untuk mendapatkan garam dan mineral yang dibutuhkan (I. 

A. H. Mustari, 2021). 

3. Tinjauan Tentang Konsep Ekologi 

a. Definisi Ekologi  

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya) (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2021).  

Ekologi (Oekologie) pertama kali didefinisikan oleh Ernst Haeckel pada 

tahun 1866 sebagai "ilmu yang berhubungan antara organisme dan lingkungan 

mereka" (Satriyani et al., 2019). (Green & Myerson, 1996) mendefinisikan 

ekologi manusia sebagai kesaling terkaitan yang ada antara manusia dan 

lingkungan mereka . 

Ada berbagai cara yang dilakukan dari pendekatan ekologi pada 

perancangan arsitektur, tetapi pada umumnya mempunyai inti yang sama, antara 

lain : (Yeang & Vingron, 2006), mendefinisikannya sebagai: Ecological design, 

is bioclimatic design, design with the climate of the locality, and low energy 

design. Yeang, menekankan pada : integrasi kondisi ekologi setempat, iklim 

makro dan mikro, kondisi tapak, program bangunan, konsep design dan sistem 

yang tanggap pada iklim, penggunan energi yang rendah, diawali dengan upaya 
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perancangan secara pasif dengan  mempertimbangkan bentuk, konfigurasi, 

fasad, orientasi bangunan, vegetasi, ventilasi alami, dan warna. Integrasi 

tersebut dapat tercapai  dengan mulus dan ramah, melalui 3 tingkatan yaitu : 

a) Iegrasi fisik dengan karakter fisik ekologi setempat, meliputi keadaan 

tanah, topografi, air tanah, vegetasi, iklim dan sebagainya. 

b) integrasi sistem-sistem dengan proses alam, meliputi: cara penggunaan 

air, pengolahan dan pembuangan limbah cair, sistem pembuangan dari 

bangunan dan pelepasan panas dari bangunan dan sebagainya. 

c) integrasi penggunaan sumber daya yang mencakup penggunaan sumber 

daya alam yang berkelanjutan. 

Menurut (Metallinou, 2006), bahwa pendekatan ekologi pada rancangan 

arsitektur atau eko arsitektur bukan merupakan konsep rancangan bangunan hi-

tech yang spesifik, tetapi konsep rancangan bangunan yang menekankan pada 

suatu kesadaran dan keberanian sikap untuk memutuskan konsep rancangan 

bangunan yang menghargai  pentingnya keberlangsungan ekositem pada alam. 

Pendekatan dan  konsep rancangan arsitektur seperti ini diharapkan mampu 

melindungi alam dan ekosistim didalamnya dari kerusakan yang lebih parah, 

dan juga dapat menciptakan kenyamanan bagi penghuninya secara fisik, sosial 

dan ekonomi. 

Pendekatan ekologi, pada intinya adalah, perancangan arsitektur dengan 

menekankan pada keselarasan bangunan dengan perilaku alam, mulai dari tahap 

pendirian sampai usia bangunan habis. Bangunan sebagai pelindung harus 

nyaman bagi penghuni, selaras dengan perilaku alam, efisien dalam 

memanfatkan sumber daya alam, ramah terhadap alam. terutama dari 

penggunaan energi, pembuangan limbah dari sistem yang digunakan dalam 

bangunan (Widigdo & Canadarma, 2013). 

Arsitektur ekologi merupakan pembangunan berwawasan lingkungan, 

dimana memanfaatkan potensi alam semaksimal mungkin. (Sumber : 

www.wikipedia.org, diakses pada 7 agustus 2018) 
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Gambar 1. Konsep Arsitektur Ekologis 

Sumber: (Frick & Suskiyatno, 2007) 

Pembangunan ekologis berkelanjutan didasarkan pada teknologi 

bangunan lokal dan tuntutan ekologis alam. Prinsip pembangunan berkelanjutan 

yang ekologis dapat disusun menjadi empat yakni: 

Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berarti merupakan 

pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten 

dengan menjaga kualitas hidup (well being) masyarakat dengan  tidak merusak 

lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk 

kebutuhan masa depan. Dengan demikian, dalam upaya untuk menerapkan 

pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya paradigma baru dalam 

perencanaan pembangunan kota dan wilayah yang berorientasi market driven 

(ekonomi), dimensi sosial, lingkungan dan budaya sebagai prinsip keadilan saat 

ini dan masa depan. 

a. Dalam efisiensi penggunaan energi 

1) Memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan alami secara 

maksimal pada siang hari, untuk mengurangi penggunaan energi 

listrik. 

2) Memanfaatkan penghawaan alami sebagai ganti pengkondisian 

udara buatan (air conditioner). 

3) Menggunakan ventilasi dan bukaan, penghawaan silang, dan cara-
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cara inovatif lainnya. 

4) Memanfaatkan air hujan dalam cara-cara inovatif untuk 

menampung dan mengolah air hujan untuk keperluan domestik. 

5) Konsep efisiensi penggunaan energi seperti pencahayaan dan 

penghawaan alami merupakan konsep spesifik untuk wilayah 

dengan iklim tropis. 

b. Dalam efisiensi penggunaan lahan 

1) Menggunakan seperlunya lahan yang ada, tidak semua lahan harus 

dijadikan bangunan, atau ditutupi dengan bangunan, karena dengan 

demikian lahan yang ada tidak memiliki cukup lahan hijau dan 

taman. Menggunakan lahan secara efisien, kompak dan terpadu. 

2) Potensi hijau tumbuhan dalam lahan dapat digantikan atau 

dimaksimalkan dengan berbagai inovasi, misalnya pembuatan atap 

diatas bangunan (taman atap), taman gantung (dengan menggantung 

pot-pot tanaman pada sekitar bangunan), pagar tanaman atau yang 

dapat diisi dengan tanaman, dinding dengan taman pada dinding 

,dan sebagainya 

3) Menghargai kehadiran tanaman yang ada di lahan, dengan tidak 

mudah menebang pohon-pohon, sehingga tumbuhan yang ada dapat 

menjadi bagian untuk berbagi dengan bangunan. 

4) Desain terbuka dengan ruang-ruang yang terbuka ke taman (sesuai 

dengan fleksibilitas buka-tutup yang direncanakan sebelumnya) 

dapat menjadi inovasi untuk mengintegrasikan luar dan dalam 

bangunan, memberikan fleksibilitas ruang yang lebih besar. 

5) Dalam perencanaan desain 

c. Dalam efisiensi penggunaan material 
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1) Memanfaatkan material sisa untuk digunakan juga dalam 

pembangunan, sehingga tidak membuang material, misalnya kayu 

sisa dapat digunakan untuk bagian lain bangunan. 

2) Memanfaatkan material bekas untuk bangunan, komponen lama 

yang masih bisa digunakan, misalnya sisa bongkaran bangunan 

lama. 

3) Menggunakan material yang masih berlimpah maupun yang jarang 

ditemui dengan sebaik-baiknya, terutama untuk material seperti 

kayu. 

d. Dalam penggunaan teknologi dan material baru 

1) Memanfaatkan potensi energi terbarukan seperti energi angin, 

cahaya matahari dan air untuk menghasilkan energi listrik domestik 

untuk rumah tangga dan bangunan lain secara independen. 

2) Memanfaatkan material baru melalui penemuan baru yang secara 

global dapat membuka kesempatan menggunakan material 

terbarukan yang cepat diproduksi, murah dan terbuka terhadap 

inovasi, misalnya bambu. 

e. Dalam manajemen limbah 

1) Membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor 

(black water, grey water) yang mandiri dan tidak membebani sistem 

aliran air kota. 

2) Cara-cara inovatif yang patut dicoba seperti membuat sistem 

dekomposisi limbah organik agar terurai secara alami dalam lahan, 

membuat benda-benda yang biasa menjadi limbah atau sampah 

domestik dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau dapat 

dengan mudah terdekomposisi secara alami. 
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b. Prinsip-prinsip Arsitektur Ekologi 

Ken Yeang mengungkapkan empat prinsip arsitektur ekologi sebagai 

berikut:  

a. Green Infrastructure (Infrastuktur Hijau)  

Dalam proses pembangunan, penggunaan, dan perawatan sebuah 

bangunan tidak boleh melupakan pengaruh yang akan disebabkan ke alam 

di sekitarnya. Bangunan dan penggunanya harus menghindari agar tidak 

memberikan dampak negatif terhadap alam dan makhluk hidup yang ada di 

sekitarnya. Pengguna bangunan juga tidak hanya melakukan perawatan 

terhadap bangunan tersebut namun alam sekitarnya pun harus dirawat. 

Infrastruktur hijau sangat penting untuk memerangi perubahan iklim, 

menciptakan lingkungan yang sehat dan memperbaiki kualitas hidup. 

b. Grey Infrastructure (Infrastruktur abu-abu)  

Infrastuktur abu-abu meliputi infrastuktur rekayasa, yaitu jalan, 

saluran air, dan utilitas yang berfungsi sebagai pendukung sistem 

berkelanjutan. Rekayasa arsitektur merupakan penerapan prinsip-prinsip 

rekayasa dan teknologi untuk perancangan dan konstruksi bangunan. Jalan 

sebagai jalur sirkulasi harus diperhatikan agar dapat dilalui dengan efisien 

sehingga tidak menghabiskan banyak energi. Saluran air juga harus 

diperhatikan agar limbah yang dialirkan tidak menyebabkan dampak negatif 

yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya. Utilitas merupakan hal yang 

sangat penting guna mendukung berlangsungnya kegiatan di dalam 

bangunan. 

c. Blue Infrastruktur(Infrastruktur biru) 

Infrastruktur biru mencakup tentang infrastruktur air dan drainase 

berkelanjutan yaitu dengan sistem konservasi air serta pengelolaan 
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hidrologi. Bangunan harus dapat memiliki sumber air bersih yang cukup 

untuk dapat digunakan sehari-hari. Selain sumber air bersih yang berasal 

dari tanah, air hujan juga dapat digunakan sebagai sumber air bersih setelah 

melalui proses pengolahan yang benar.Sistem drainase yang berkelanjutan 

bertujuan untuk meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian, serta 

memperbaiki dan konservasi lingkungan. Konservasi air dilakukan dengan 

cara menggunakan air secara efisien agar sumber air tidak digunakan secara 

berlebihan terus menerus. Pengelolaan hidrologi bertujuan untuk tetap 

menjaga kualitas maupun kuantitas air yang digunakan. 

d. Red Infrastruktur (infrastruktur merah) 

Infrastruktur merah mencakup tentang infrastuktur manusia, yaitu 

lingkungan binaan, termasuk aktivitas manusia dan sistem sosial ekonomi. 

Dalam perancangan arsitektur mencakup perencanaan dan perancangan 

lingkungan binaan baik dari level makro hingga mikro. Sistem lingkungan 

binaan dapat bertahan apabila terdapat asupan energi, sumberdaya, dan 

rekayasa yang dilakukan manusia. Maka aktivitas dan perilaku manusia juga 

harus diperhatikan agar terjadi sistem yang berkelanjutan antara manusia 

dan lingkungan binaannya. 

C. Konsep Perancangan dalam Islam 

Pusat rehabilitasi memiliki konsep yang berbeda dengan bangunan  

sekitar pada umumnya, fasilitas bangunan tersebut memiliki ruang tersendiri 

yang  melibatkan  alam  sebagai  media  pembelajaran.  Pendekatan ilmiah 

dilakukan dengan cara pengamatan langsung yang bertujuan pengunjung 

mendapatkan  pengalaman  ilmiah  yang  nyata.   

Kepekaan terhadap lingkungan diperlukan agar keseimbangan di bumi 

terus terjaga. Seperti menanam kembali pohon yang di tebang. Dengan 

penanaman kembali maka tidak akan terjadi lahan gundul dan kerusakan 
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ekositem. Oleh karena itu menanam pohon dihitung sebagai amal seperti 

yang diungkapkan dalam hadist berikut: 

Hadits  dari  Anas  r.a.  dia  berkata:  Rosulullah  S.a.w.  bersabda  : 

Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih 

ke tanah, lalu  datang  burung  atau  manusia  atau  binatang  memakan 

sebagian  daripadanya,  melainkan  apa  yang  dimakan  itu  merupakan 

sedekahnya “. (HR. Imam Bukhori). 

Hadist tersebut menunjukkan bahwa dengan memiliki kepekaan dan 

memelihara lingkungan akan memberi manfaat terhadap diri sendiri dan 

makhluk lainnya. Membaca fenomena yang terjadidi sekitar merupakan 

tindakan yang selaras dengan nilai-nilai islam. Peduli dan peka terhadap 

lingkungan akan membuat manusia menjadi pribadi yang selalu bersyukur 

atas nikmat Allah. Merasakan kebesaran Allah dari melihat alam akan 

mengingatkan manusia akan kebesaran dan keagungan Tuhan. 

 

“Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 

atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 

langit  dan  bumi  seraya  berkata  „ya  Tuhan  kami,  tiadalah  engkau 

menciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci (Allah) Engkau. Maka 

peliharalah kami dari siksa neraka”(QS. Ali Imron: 191) 

Al-Quran surat Ali Imron ayat 190-191 mengandung kewajiban 

bagiumat islam untuk menuntut ilmu dan menggunakan akal serta pikiran 

untuk dapat membaca dan memahami alam semesta, sehingga tercipta suatu 

ilmu pengetahuan. Orang-orang  yang  mendalam  pemahamannya dan 
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berpikir tajamadalah orang-orang yang mau menggunakan pikirannya untuk 

mengambil makna dan manfaat ilmu pengetahuan. 

 

D. Studi Banding Proyek Sejenis 

1. Jurrasicz Park Pulau Rinca Labuan Bajo 

Indonesia akan memiliki ‘Jurrasic Park’ sendiri. Presiden Jokowi akan 

menjadikan Pulau Rinca, Labuan Bajo sebagai kawasan strategis pariwisata 

Nasional (KSPN). Perlu dikethui, Pulau Rinca salah satu destinasi favorit 

wisatawan saat berkunjung ke Labuang Bajo. Di pulau ini, wisatawan dapat melihat 

komodo hidup di habitat aslinya. Hamparan savana di Pulau Rinca akan menjadikan 

tempat ini semakin mirip dengan ‘Jurrasic Park’.pulau ini merupakan bagian dari 

situs warisan dunia UNESCO, karena masih merupakan kawasan taman Nasional 

Komodo. 

Di lihat dari laman Instagram arsitek Yori Antar dari PT HAN AWAL, 

Minggu (6/9/2020). Nantinya akan ada sebuah elevated deck yang menghubungkan 

bangunan informasi dengan dermaga baru yang berbentuk ‘Y’. 

 

Gambar 2. Jurrasic Park Pulau Rinca 

Sumber: (Cnbcindonesia, 2022)  
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2. International Animal Rescue (IAR) Pusat Pembelajaran dan Rehabilitasi 

Orang Utan 

Pusat pembelajaran ini berlokasi di komplek kantor IAR Indonesia di Jl. 

Ketapang-Tanjungpura, km.1,3 desa Sei Awan Kiri, RT.10/Dsn. Pematang 

Merbau. Kec. Muara Pawang Ketapang, Kalimantan Barat. Ini bertujuan sebagai 

penyebarluasan pengetahuan dan informasi, pengembangan penelitian, pelatihan, 

pemberdayaan masyarakat, dokumentasi, arsip dan kerjasama di bidang 

keanekaragaman hayati, konservasi alam, rehabilitasi satwa, dan budaya bagi 

komunitas local, generasi muda, swasta, dan pemerintah.  

Terletak diatas tanah seluas satu hektar, di rancang oleh rumah desai 

Akanoma yang dipimpin arsitek kenamaan Indonesia, Yu Sing, yang secara khusus 

merancang bangunan ini. Sejak 2008, IAR Indonesia terus tumbuh sebagai lembaga 

non-profit yang bergerak dibidang lesejahteraan, perlindungan, dan pelestarian 

satwa liar di Indonesia dengan berbasis pada upaya 3R dan 1M: Rescue, 

Rehabilitation, Release dan Monitoring. IAR Indonesia berkomitmen pada 

penyelamatan dan rehabilitasi dan perlindungan primate Indonesia seperti kukang, 

monyet dan orangutandengan menjalankan dua pusat rehabilitasi di Bogor, Jawa 

Barat dan Ketapang, Kalimantan Barat. Untuk mendukung upaya tersebut, IAR 

Indonesia focus pada dua hal yakni perlindungan dan keterhubungan habitat di 

tingkat lanskap, serta mendorong pengakuan hukum dari aktivitas perdagangan 

satwa illegal melalui kerjasama dengan instansi pemerintah serta pelaksana unit-

unit di daerah, sector swasta, pemda, LSM, serta masyarakat local. 
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Gambar 3. International Animal Rescue (IAR) Indonesia 

Sumber: (IAR Indonesia, 2022)  

3. Fasilitas ekowisata orangutan di Samboja Kalimantan Timur 

Fasilitas ekowisata orangutan di Samboja Kalimantan Timur ialah fasilitas 

yang mengedepankan sisi edukasi dan konservasi untuk melestarikan hewan orang 

utan di Kalimantan Timur. Factor-faktor yang mempengaruhi dibuatnya proyek ini 

adalah menurunnya populasi orangutan di Kalimantan dan maraknya pembantaian 

orang utan, maraknya pembantaian orangutan dipicu adanya ketidaktahuan 

masyarakat akan betapa pentingnya hewan orang utan. Masyarakat mempunyai 

salah persepsi terhadap orang utan. Karena selama ini hewan orang utan dianggap 

sebagai hama bagi masyarakat disamboja. Pemilihan site kenapa harus berada 

disamboja adalah karena lokasi site berada dekat dengan tempat konservasi 

orangutan dikalimantan timur. Site berada didekat tempat konservasi orangutan 

karena dalam perancangan ingin mengkampanyekan pelestarian hewan orang utan 

agar kedepannya hewan orang utan dapat dilestarikan sebagai hewan asli 

kalimantan. Desain bangunan memakai pendekatan Ekologi arsitektur karena 

dalam perancangaan adanya unsur pelestarian alam. 
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Gambar 4. Fasilitas Ekowisata Orangutan di Samboja, Kalimantan 

Timur 

Sumber: (Santoso, 2014) 
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BAB III 

TINJAUAN LOKASI DAN ANALISIS PERENCANAAN 

A. Tinjauan Lokasi 

1. Profil Kota/Kabupaten 

Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sinjai yang berjarak sekitar 

±220 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki daerah pesisir dan juga 

pegunungan, untuk wilayah pesisir penghasilan utama dari masyarakat sekitar yaitu 

nelayan sedangkan daerah pegunungan yang menonjol adalah pertanian, Kabupaten 

Sinjai juga memiliki beberapa destinasi wisata tersebar dibeberapa kecamatan 

termasuk taman hutan raya Abdul Latief Sinjai yang menjadi tempat perancangan. 

a. Letak Geografis 

Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak pada titik 5°2'56" - 5°21'16" 

Lintang Selatan dan 119°56'30" - 120°25'33" Bujur Timur. Kabupaten Sinjai 

terletak di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 

223 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya berdasarkan data yang ada sekitar 

819,96 km2 (81.996 ha). 

Tabel 1. Batas-batas wilayah 

Utara Kabupaten Bone 

Timur  Teluk Bone 

Selatan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng 

Barat Kabupaten Gowa 

 

Kabupaten Sinjai secara geografis terdiri atas wilayah pesisir, dataran 

rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 0- 2.871 meter di atas 

permukaan air laut (mdpl). Wilayahnya termasuk 9 pulau-pulau kecil di Teluk 
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one yang masuk ke wilayah kecamatan Pulau Sembilan. Pesisir di Kabupaten 

Sinjai berada di sepanjang batas sebelah timur dan tergolong sempit meliputi 

Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Utara dan kecamatan Tellu Limpoe. 

Selanjutnya daerah dataran tinggi yang merupakan lereng timur Gunung 

Lompobattang-Gunung Bawakaraeng meliputi kecamatan  

Sinjai Barat dan Sinjai Borong. Serta dataran tinggi Pegunungan 

Bohonglangi meliputi sebagian wilayah kecamatan Bulupoddo. 

 

Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Sinjai 

Sumber: (Wordpress, 2022)  

b. Keadaan Topografi 

Kawasan Tahura Abdul Latief Sinjai dengan topografi landai, berbukit 

dan bergunung yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan pegunungan/dataran 

tinggi dan merupakan habitat anoa dan rusa. Kawasan Tahura Abdul Latif Sinjai 
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memiliki beberapa jenis batuan, yaitu batuan kapur bergerigi, singkapan batuan 

beku pada dindingdinding pegunungan yang berkembang dari jaman kwarter 

tua. Salah satu yang paling fenomena khas dari kawasan ini adalah sungai di 

atas gunung serta pemukiman gempa bumi runtuhan. Tanah pada wilayah 

Tahura Abdul Latief Sinjai merupakan tanah Latosol dan  Andosol terbentuk dari 

bahan volkanik bersifat in ermedier. 

Topografi wilayah perencanaan berada pada ketimggian  1.200 – 2.000 

m dpl, sehingga hawanya sejuk senjang hari. 

 

Gambar  6: Peta Situasi Taman Hutan Raya Abdul Latief Kabupaten 

Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 

Sumber: (Sinjaikab, 2022) 

 

 

 



26 

 

c. Keadaan klimatologis 

Secara klimatoligis, Kecamatan Sinjai Borong yang terletak pada posisi 

iklim Musim Timur mempunyai curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 

2.148 mm     sampai dengan 3.392 mm/tahun, dengan jumlah curah hujan berkisar 

147 - 188 hari hujan/tahun. Curah hujan per tahun di Stasiun Pengamat Manipi 

Kecamatan Sinjai Barat yaitu 2.148 mm. Rata-rata Bulan Basah (BB = curah 

hujan lebih dari 200 mm/bulan) yaitu 3 bulan, Bulan Lembab (BL = curahhujan 

100 - 200 mm/ bulan) yaitu 6 bulan dan Bulan Kering (BK = curah hujan 

kurang dari 100 

 

Gambar 7. Peta curah hujan rata-rata tahunan, Kabupaten Sinjai. 

Sumber: ( sinjaikab, 2022) 
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d. Administrasi 

Taman Hutan Raya (Tahura) “ABDUL LATIEF” sebelumnya 

merupakan bagian dari kawasan hutan lindung Bulu Pattiroang Kelompok 

Hutan Lompobattang yang terletak di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Aparang yang membentang mulai dari Hulu Jeppara sampai Dusun Kalimbu. 

Tahura Abdul Latief terletak di sebelah Barat Daya Kabupaten Sinjai dan 

berjarak dari ibukota Kecamatan Sinjai Borong 12 km dan 60 km dari pusat 

ibukota, upaya pelestarian dan mengingat fungsinya sebagai “Hutan 

Konservasi”. Tahura Abdul Latief terletak pada ketinggian 1.200 – 2.000 mdpl, 

sehingga hawanya sejuk sepanjang hari. Secara administratif, sebagian besar 

kawasan Tahura “ABDUL LATIEF” masuk dalam wilayah kecamatan Sinjai 

Borong yaitu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, 

dengan batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan hutan lindung Pattiroang kelompok 

hutan Lompobattang-Aparang Gunung Bawakaraeng, 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan lahan masyarakat berupa lahan 

pertanian Dusun Kalimbu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai 

Borong, 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan kawasan hutan lindung di Dusun 

Jeppara Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong, 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan milik penduduk dan 

pemukiman dan sebagian hutan lindung yang berbatasan Kabupaten 

Bulukumba. Kawasan Taman Hutan Raya “ABDUL LATIEF” seluas ± 

720 Ha, ditunjuk sebagai hutan konservasi berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan No. SK.267/Menhut-II/2008 Tanggal 1 Agustus 

2008. 
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Gambar  8: Letak Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Abdul 

Latief. 

Sumber: (Sinjaikab, 2022) 

 

 

e. Kependudukan 

Table. 2 jumlah penduduk kabupaten Sinjai tahun 2020 

Kecamatan  Laki-laki perempuan 

 

Sinjai barat 13.009 13.032 

Sinjai borong 9.016 8.800 

Sinjai selatan 19.970 20.648 

tellulimpoe 18.767 19.437 
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Sinjai timur 16.886 17.213 

Sinjai tengah 14.242 14.194 

Sinjai utara 24.951 26.032 

Bulupoddo 8.690 8.933 

Pulau sembilan 3.803 3.743 

Total 128.384 132.032 

 

2. Kebijakan tata ruang wilayah 

 Berdasarkan peta kesesuaian lahan  aktual dengan RTRW Kabupaten Sinjai Untuk 

kelas lereng diatas 40% yang secara otomatis termasuk kedalam kawasan lindung pada 

penggunaan lahan yang dialokasikan dalam RTRW seluas 14.480 hektar 

3.  Pemilihan Lokasi 

Lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang tertuang pada blok pengelolaan 

KSA/KPA yang tertuang pada Bab IV pasal 22 permen LHK No. P.76/Menhlk-

Setjen/2015, 

Lokasi bangunan untuk desain perancangan yang terpilih adalah Jalan 

Mattirotasi, Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai 

Luas lahan site 91,700 Ha dan Lebar Jalan 5 m 

KDB : 60% x 22.000 m2  = 13.200m2 (RTH) 

 : 40% x 13.200 m2  = 5.280 m2 (Terbangun)  

KLB : 2 x 22.000 m2       =  44.000 m2 

GSJ : 3,5 m 

GSB : 100 m 

 Batas Selatan Tapak  : Pemukiman 

 Batas Timur Tapak  : Kawasan Pertanian dan Blok Pemanfaatan 

 Batas Utara Tapak  : Kawasan Hutan Lindung 
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 Batas Barat Tapak  : Kawasan Pertanian Tembakau Masyarakat 

 

Gambar  9 : Site Terpilih. 

B. Analisis Tapak 

Pengolahan tapak dimaksud  untuk memaksimalkan fungsi tapak dengan 

menganalisis segenap potensi dan permasalahan  dalam tapak, untuk  mendapatkan 

satu sistem penzoningan dalam tapak. 
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1. Analisis pergerakan matahari  

 

 

Gambar  10 : Analisis Pergerakan Matahari. 

Sumber: (Analisis Penulis, 2022) 

Kondisi tapak berada di daerah blok pemanfaatan, dimana lokasi ini tidak 

adanya bangunan tinggi disekitar lokasi sehingga menyebabkan tapak terkena 

cahaya langsung dari semua arah pergerakan matahari, maka dari itu pada setiap 

sisi tapak diberi area vegetasi yang berfungsi sebagai upaya meminimalisir panas 

matahari langsung tehadap tapak. 
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2. Analisis pergerakan angin 

 

Gambar  11 : Analisis Pergerakan Angin. 

Sumber: (Analisis Penulis, 2022) 

Dapat kita lihat pada gambar di atas tapak berada pada daerah lahan blok 

pemanfaatan, sehingga analisis arah datangnya angin yakni angin barat serta 

lawannya yakni angin timur. Maka dari itu perlunya elemen pereduksi angin seperti 

pohon. 

3. Analisis aksesibilitas 

Pola sirkulasi dalam tapak perlu dipertimbangkan kemudahan pencapaian 

dan kelancaran sirkulasi dalam bangunan itu sendiri. Alur sirkulasi dalam site harus 

mengikuti pola tata massa yang direncanakan.  

Pola sirkulasi dibedakan antara sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan 

kaki, didalam kawasan pusat rehabilitasi anoa. 
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Gambar  12 : Analisis Sirkulasi. 
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4. Analisis Orientasi Bangunan 

 

Gambar  13 : Analisis View. 

View dalam tapak kearah selatan merupakan Jln. Mattirotasi sebagai jalan 

utama menuju lokasi tapak dan view terbaik dengan pemandangan gunung 

dibelakang tapak.  View kearah timur merupakan area kebun Tembakau warga dan 

view dari dalam kearah barat merupakan area kebun Tembakau warga dengan 

pemandangan Gunung Lompobattang-Bawakaraeng dibelakang. 
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5. Analisis Kontur 

 

Gambar  14 : Analisis Kontur. 

 

C. Analisis Fungsi dan Program Ruang 

1. Fungsi 

Secara umum, selain sebagai wadah rehabilitasi, juga merupakan benteng 

terakhir penyelamatan satwa. Juga berfungsi sebagai: 

1) Rehabilitasi :. 

a) Menyelamatkan satwa yang terancam punah karena kerusakan 

habitatnya. 

b) Menyelamatkan dari perburuan liar 

c) Menjaga kemurnian genetik. 
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2) Pendidikan : 

a) Sebagai sarana pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b) Memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat luas 

mengenai pentingnya menjaga hewan endemik (anoa) dan lingkungan . 

c) Menanamkan rasa cinta dan peduli terhadap hewan, alam “flora & 

fauna” sejak dini kepada siswa sekolah dan berbagai kalangan 

masyarakat lainnya, melalui program pengenalan apa itu hewan 

endemik & lingkungan. 

3) Riset dan Penelitian : 

a) Sarana penelitian bagi berbagai disiplin ilmu, Kedokteran Hewan, 

Biologi, Peternakan & Pariwisata dari berbagai tingkatan pendidikan. 

b) Sarana penelitian para pakar konservasi dari lembaga konservasi 

nasional maupun internasional. 

2. Pengguna dan aktivitas  

Aktivitas  Pengguna  pada  perancangan  pusat rehabilitasi  di Kabupaten Sinjai 

disesuaikan dengan  analisis  fungsi  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya.  Secara 

umum pengguna yang ada pada dikelompokan menjadi 7 yaitu dokter hewan, 

pengelola, pengunjung, cleaning service, petugas keamanan, 

administrasi/pengelola dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan 

pengguna dalam pusat rehabilitasi di luar kelompok  pengguna  tersebut. 

Selanjutnya  masing-masing  pengguna  memiliki kecenderungan  tersendiri dalam  

berperilaku,  oleh  karena  itu  analisis aktivitas pengguna akan dijabarkan dalam 

tabel berikut ini:  

1. Aktivitas pengurus harian 
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2. Aktivitas staff/ahli 

 

 

 

3. Aktivitas staff pelaksana 
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4. Aktifitas bagian administrasi 

 

 

 

5. Aktivitas bagian kesehatan anoa 
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6. Aktivitas pemeliharaan satwa 

 

 

 

7. Aktivitas pemeliharaan bangunan 
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8. Pengunjung 

 

 

Sumber: (Analisis Penulis, 2022) 

3. Kebutuhan Ruang 

Dari hasil analisis fungsi dan studi literatur, maka ruang-ruang yang 

dibutuhkan dalam pusat rehabilitasi adalah: 

Tabel 3. Analisa Kebutuhan Ruang 

FUNGSI FASILITAS PENGGUNA KEGIATAN 
KEBUTUHAN 

RUANG 

Hall 

penerima 

Penerima 

tamu 

Pengunjung 

Duduk-duduk 

lobby 

information 

centre 

 

Bersantai 

Bercengkerama 

Menanyakan 

informasi 

pengelola 

Memberi 

informasi 

Menjaga 

keamanan 
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Tamu instansi 

Melakukan 

kunjungan 

lounge 

aula 

Melakukan 

rapat 

Melakukan 

kegiatan 

Fasilitas 

utama 

Instalasi 

 karantina 

Anoa 

Dokter hewan 
Memeriksa 

penyakit anoa 

sarana 

karantina/isolasi 

Sarana 

Penangkaran 

sementara 

(perawatan) 

Staff/ahli 
Merawat 

kesehatan 
Ruang 

Perawatan 

Ruang 

perlengkapan 

Ruang pakan 

Ruang bedah 

bangkai 

Security post 

Sarana 

penampun 

limbah 

Dokter hewan 
Memeriksa 

penyakit anoa 

pengelola 

Menyimpan 

obat 

ishoma 

Menjaga 

keamanan 

MCK 

 
Mencuci alat 

praktek 

Sarana 

perkembang-

biakan 

Staff/ahli 
Merawat 

kesehatan 

 Ruang  

bersalin Anoa 

Dokter hewan 

Memeriksa  

masa kehamilan 

Anoa 

Ruang tindakan 

medis 

pengelola 

Mencuci alat 

praktek 

Ruang 

perlengkapan 

Ruang obat  

Ruang pakan 

Menyimpan 

obat 
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Menjaga 

kebersihan 

Sarana 

penampung 

limbah  

Fasilitas 

pendukung 

Food court 

pengunjung 

Memesan 

Area makan 

Dapur 

Ruang 

penyajian 

lavatory 

Makan dan 

minum 

bercengkrama 

MCK 

Pengelola 

Memasak 

Mempersiapkan 

makanan 

Membuat 

minuman 

Mencuci piring 

Menyiapkan 

bahan masakan 

dan  

minuman 

Melayani 

pengunjung 

Pusat data pengunjung 

Melihat-lihat 

Lobby 

Ruang pusat 

data 

Ruang media 

Ruang 

informasi 

Menanyakan 

informasi 

 

Pengelola 

Merawat 

peralatan 

 
Memberikan 

informasi 

mushollah pengunjung 

Berwudhu 

Shalat Tempat wudhu 

Ruang shalat MCK 
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Pengelola 

Berwudhu Teras 

Lavatory 

gudang 

Shalat 

Menjaga 

kebersihan 

MCK 

Fasilitas 

pengelola 

Kantor 

pengelola/ 

administrasi 

pengunjung 

Menunggu 

Berinteraksi 

dengan 

pengelola 

lobby 

pengelola 

Menerima tamu 
Ruang tunggu 

Ruang kepala 

pengelola 

Ruang 

sekretaris 

Ruang rapat 

Ruang kepala 

bagian 

penelitian dan 

pendidikan 

Ruang 

pemeliharaan 

Ruang staff 

Lavatory 

Ruang dokter 

Meninjau 

aktifitas 

Mengatur 

kesekretariatan 

Mengatur 

fasilitas 

penelitian 

Dan 

Pendidikan 

Mengatur 

ketersediaan 

pakan 

MCK 

 

 

Fasilitas 

service 
utilitas 

pengunjung 
Memarkirkan 

kendaraan 
Parker 

pengelola 

Menunggu Ruang 

keamanan 

Ruang cctv 

Interaksi dengan 

pengelola 
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Menjaga 

kebersihan 

Gudang 

Ruang istirahat 

pengelola 

Ruang ME 

Ruang 

plumbing 

Lavatory 

Mengawasi 

keamanan 

 Menjaga 

kebersihan 

Mengawasi 

mechanical dan 

elektrikal 

Memantau 

sanitasi 

MCK  

Sumber: (Analisis Penulis, 2022) 
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4. Besaran ruang 

Tabel 4. Analisa Kebutuhan Ruang 

 

Kelompok Kebutuhan Standar Luasan

Ruang Ruang (m2) (m2)

Lobby 70 Orang 0.9 I 63

Information centre 1 Orang 9 I 9

Lounge 30 Orang 0.9 I 27

Aula 30 Orang 2 I 60

159

47.70

206.7

Sarana Karantina 70 Hewan 2 I 140

Ruang Perawatan 2 unit 20 I 40

Ruang Perlengkapan 1 unit 20 I 20

Ruang Pakan 1 unit 28 DA 28

Ruang Bedah Bangkai 2 unit 20 I 40

Security Post 1 unit 7.5 DA 7.5

Lavatory 1 unit 9 DA 9

Sarana Penampung 

Limbah

Ruang Bersalin Anoa 1 unit 20 I 20

Ruang Tindakan Medis 2 unit 20 I 40

Ruang Perlengkapan 1 unit 20 I 20

Ruang Obat 1 unit 16 DA 16

Ruang Pakan 1 unit 28 DA 28

Kapasitas
Sumber

(m2/orang

Penerima Tamu

Sub Total

Hall Penerima

Fasilitas utama

Sarana Penangkaran Sementara (perawatan)

281 unit 28 DA

Sirkulasi 30%

Total

Instalasi Karantina Anoa

Sarana Perkembangbiakan Anoa
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436.5

130.95

567.45

Area Makan 30 Orang 1.5 I 45

Dapur 1 unit 42 DA 42

Ruang Penyajian 1 unit 12.8 I 12.8

Lavatory 2 unit 9 DA 18

Lobby 15 Orang 0.9 I 13.5

Ruang Pusat Data 1 unit 100 I 100

Ruang Media 1 unit 100 I 100

Lavatory 2 unit 9 DA 18

Tempat Wudhu 10 Orang 0.85 DA 8.5

Ruang Shalat 50 Orang 0.85 DA 42.5

Teras 10 unit 0.4 I 4

Lavatory 1 unit 9 I 9

Gudang 1 unit 9 I 9

Kasir 2 Orang 4 I 8

Ruang Display 1 unit 10 I 10

Lavatory 1 unit 9 I 9

449.3

134.79

584.09

Lobby 10 orang 0.9 I 9

Ruang Tunggu 1 Unit 12 I 12

Ruang Kepala

 Pengelola

Ruang Sekretaris 1 Unit 9.77 DA 9.77

Ruang Kepala Bagian

Penelitian dan

pendidikan

Ruang Rapat 20 Orang 2.4 I 48

Ruang Pemeliharaan 1 Unit 9.3 DA 9.3

Ruang Staff 10 Unit 4.46 DA 44.6

Lavatory 1 Unit 9 I 9

Parkir Sepeda 30 Unit 0.7 DA 21

Parkir Motor 120 Unit 2 DA 240

Parkir Mobil 70 Unit 12.5 DA 875

Parkir Bus/Truk 15 Unit 48 DA 720

Ruang Keamanan 1 Unit 5 I 5

Gudang 1 Unit 40 I 40

Ruang Istirahat 

Pengelola

Fasilitas Pengelola

Kantin

Kantor Pengelola

Sirkulasi 30%

Sub Total

Total

Pusat Data

Sub Total

Sirkulasi 30%

Total

Mushollah

Souvenir Shop

Fasilitas Pendukung

40

1 Unit 13.9 DA 13.9

9.3 DA 9.31 Unit

Fasiliutas Service

1
Unit 40 I
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Sumber: (Analisis Penulis, 2022) 

Tabel 5. Total Besaran Ruang 

 

Sumber: hasil analisis penulis 2022 

 

 

 

Ruang cctv 3 Unit 20 I 60

Ruang genset 1 Unit 80 I 80

Ruang Elektrikal & 

Sound Sistem

Ruang Panel & Listrik 3 Unit 20 I 60

Ruang Pompa 1 Unit 20 I 20

Lavatory 1 Unit 9 I 9

Sarana Penangkaran

Luar

Sarana Bebas/

Penyesuaian

Menara Pantau 4 Unit 6 24

Danau 2 Unit 5400 10800

18186.87

5456.061

23642.93

25001.17

7500.35

32501.52

Fasilitas Luar

2500

1 Unit 2500 2500

28

Sub Total

Sirkulasi 30%

Ruang ME

1
Unit

28
I

1 Unit 2500

Total

(b) Ditambah Sirkulasi 30%

Total (a)+(b)

(a) Jumlah Total

A Hall Penerima 206.70

B Fasilitas utama 567.45

C Fasilitas Pendukung 584.09

D Fasilitas Pengelola &

E Fasilitas Luar

25001.17

7500.3513

32501.52

32500

No Kelompok Kegiatan Jumlah Luasan (m2)

23642.93

Sirkulasi 30%

Total

Dibulatkan

Total
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5. Pola Organisasi Ruang 

 

 

 

Gambar  15 : Diagram Pola Organisasi Ruang. 

Sumber: (Analisis Penulis, 2022) 
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D. Analisis bentuk dan material bangunan 

1. Analisis bentuk dan tata massa 

  

 

Gambar  16 : Transformasi Bentuk. 
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Terdapat beberapa pilihan dalam menetukan bentuk dasar dari bangunan pusat 

rehabilitasi. Setiap bentuk dasar memiliki karakteristik yang berbeda-beda.  

Adapun konsep bentuk dapat dilihat dari gambar berikut: 

 

Gambar  17 : Konsep Bentuk Dasar Bangunan. 

Sumber: (Analisis Penulis, 2022) 
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2. Analisis material bangunan 

Pada perancangan rehabilitasi anoa ini menggunakan jenis bangunan massa  , 

dimana bentuk bangunan diperoleh berdasarkan karakteristik konsep perancangan 

yang mengkamuflase bentuk dari alam sekitar dan diolah secara fungsional 

sehingga dapat menghasilkan bentuk yang unity,  

Pemilihan bentuk yang demikian diharapkan dapat menunjang penerapan 

konsep Arsitektur ekologi dengan tampilan bangunan yang dinamis.   

Bentuk tampilan pada fasad bangunan akan diberi Sun Shading sebagai 

secondray skin dengan material anyaman rotan yang berfungsi untuk meminimalisir 

udara alami kedalam bangunan dan dikombinasikan dengan tanaman rambat, yang 

berfungsi untuk menambah kesan Ekologi Design atau biasa diartikan penyatuan 

dengan alam, dimana daerah tersebut salah satu penghasil rotan yang ada 

Kabupaten Sinjai . 

sedangkan di bagian atap bangunan akan menggunakan “ Green Roof Garden 

“ yang berfungsi untuk mengurangi efek radiasi panas dari matahari terhadap 

bangunan. 

    

Gambar  18 : Sun Shading. 

Sumber: (Google, 2022) 
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Gambar  19 : Green Roof Garden 

Sumber: (Google, 2022) 

 

E. Analisis tema perancangan 

Table 6 : penerapan arsitektur ekologi pada bangunan 

Pemanfaatan dengan merespon 

kondisi lingkungan untuk menata 

kawasan yang tidak merubah 

bentang alam dengan 

menempatkan bangunan searah 

dengan kontur yang ada pada 

tapak 

 

Menambah penghijauan dan 

menata sehingga akan 

memperkaya ekosistem setempat 
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Responsibility terhadap kondisi 

aklimatisasi kawasan untuk 

menentukan pencahayaan alami, 

bentuk bukaan, bentuk massa 

bangunan 

 

Penggunaan bahan bangunan yang 

memanfaatkan alam sekitar 

seperti: rotan pada sun shading, 

penggunaan listrik yang 

memanfaatkan PLTA setempat 

 

Responsibility bentang alam 

dengan penggunaa rof green 

garden agar menyatu dengan alam 

 

 

F. Rancangan Sistem Bangunan 

1. Sistem Struktur 

Pada  sistem  struktur  pada  bangunan  akan  dibagi  menjadi 2 bagian yaitu 

sub struktur, dan upper struktur. 

a) Sub struktur 

Sub struktur adalah  struktur  bangunan  yang  berada  di  bawah  

permukaan tanah. Struktur bawah berfungsi untuk menerima atau menahan 

beban yang disalurkan dari beban struktur atas, dan kemudian beban tersebut 



54 

 

disalurkan ke pondasi. Pada bangunan rehabilitasi anoa ini menggunakan 

pondasi foot plat karena perencanaan bangunan tersebut tidak lebih dari 3 

lantai. 

 

Gambar  20 : Pondasi Foot Plat 

Sumber: (Google, 2022) 

b) Upper struktur 

 

Gambar  21 : Upper Struktur 

Sumber: (Google, 2022) 



55 

 

Upper struktur adalah struktur atas yaitu terdiri atas atap, kolom, 

pelat, balok, dinding dan tangga, yang masing-masing mempunyai peran 

yang sangat penting. Pada kampus pada bangunan rehabilitasi ini 

menggunakan struktur beton bertulang dengan dimensi kolom dan balok 

sesusai jarak modul pada kolom utama yang telah ditentukan, sedangkan 

atap menggunakan plat beton, penggunaan struktur ini sangat 

mempertimbangkan cuaca pada lokasi berhubung lokasi tersebut memiliki 

curah hujan dan angina yang cukup tinggi pada waktu tertentu. 

2. System Penataan Ruang Luar 

a. Soft material  

1) Jenis Pohon  

a) Palm raja, yang berfungsi sebagai pengarah, dan mempunyai 

unsur estetika. 

b) Pohon ketapang kencana, yang berfungsi sebagai tanaman 

peneduh, dan mempunyai unsur estetika. 

c) Pohon kiara payung, yang berfungsi sebagai tanaman pelindung 

dan banyak manfaat dalam segi kesehatan, berupa udara yang 

mengandung banyak oksigen sehingga terbebaskan dari polusi 

udara. 

d) Pohon kamboja, yang mempunyai unsur estetika dan merupakan 

salah satu jenis tanaman yang tahan di segala kondisi. Berbagai 

macam manfaat tanaman kamboja untuk kesehatan dan juga 

kecantikan. Selain dari bunganya, manfaat tersebut dapat juga 

didapatkan dari daun, getah, hingga batangnya. 

e) Pohon soga, yang berfungsi sebagai tanaman tepi dan pelindung 

tanaman disekitarnya. 
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f) Akalipa hijau kuning, yang berfungsi sebagai pembatas dan 

mempunyai unsur estetika. 

2) Jenis perdu 

a) Semak mutiara, yang berfungsi sebagai tanaman hias dan batas 

pandang pada area parkir. 

b) Rumput manila dan rumput gajah mini, yang berfungsi sebagai 

penutup permukaan tanah pada open space. 

c) Lee kwan yew, yang berfungsi sebagai tanaman hias yang 

merambat di permukaan dinding dan mempunyai unsur 

estetika. 

b. Hard material  

1) Paving blok dan rabat beton dekoratif sebagai jalan pada pedestrian. 

2) Batu alam sebagai dinding pedestrian yang memiliki kontur. 

3) Batu breksi keramik sebagai jalan pada pedestrian yang mempunyai 

unsur estetika. 

4) Lampu taman dan lampu sorot sebagai penerang area kampus pada 

titik tertentu pada malam hari. 

3. System penghawaan 

Sistem penghawaan yang akan digunakan pada bangunan ini terbagi 

menjadi 2 jenis yaitu : 

a. Penghawaan alami 

Ada bangunan diberikan berupa sun shading yang berfungsi sebagai 

secondary skin berupa lapisan pelindung fasad untuk meminimalisir 

pencahayaan dan penghawaan alami dan diharapkan dapat menghemat 

penggunaan energi listrik.  
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b. Pengawaan buatan 

Penghawaan buatan digunakan pada ruang- ruang tertentu saja. 

Sedangkan untuk ruang- ruang yang lain didesain untuk memanfaatkan 

penghawaan alami sebagai penghawaan buatan. 

4. Sistem keamanan 

Demi menjaga keamanan para pengguna bangunan ketika sedang 

melakukan aktivitas, maka diperlukan fasilitas atau pun pelayanan untuk 

mengatisipasi keselamatan pengguna didalam bangunan yang biasa saja terjadi 

sewaktu-waktu misalnya tindak kriminal, bencana alam, kebakaran dan lain 

sebagainya.  

a. Bahaya Tindak Kriminal  

Menggunakan CCTV ( Closed Circuit Television ) sebagai alat 

pemantau dan membantu kinerja penjaga keamanan kampus untuk 

mangatasi tidakkan kriminal. 

b. Penangkal Petir 

Sistem yang digunakan adalah Franklin Rod/ konvensional yaitu 

batang runcing berbahan copper spit, diletakkan pada bagian tertinggi dari 

bangunan yang terhubung dengan tembaga menuju elektroda dalam tanah. 

c. Sitem pemadam Kebakaran 

Adapun alat- alat pemadam kebakaran,  yaitu : 

 Sprinkler, alat penyemprot air otomatis ketika mendeteksi kebaran 

 Hydrant box dan hyrant pillar, alat untuk melakukan pemadaman 

darurat 
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 APAR  atau Alat pemadam api ringan, tabung yang berisi bahan 

kimia yang digunakan untuk pemadaman api dan mudah untuk di 

bawa 

3. Analisis Pendekatan Perancangan 

Konsep yang di terapkan pada pusat rehabilitasi anoa dihasilkan dari 

penggalian tema, objek dan alam sekitar, konsep darsar nantinya akan menjadi 

acuan untuk melakukan proses desain perancangan pusat rehabilitasi anoa  yang 

dimana nilai- nilai didalamnya mengkaitkan kekayaan alam sebagai bentuk 

mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Sang-pencipta, dimana desain 

terkoneksi singkat dengan alam, menekankan respon emosional pada keindahan 

alam, meningkatkan kreatifitas, dan kejernihan pikiran dalam proses belajar. 
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BAB IV 

 PERENCANAAN PUSAT REHABILITASI ANOA DI TAMAN 

HUTAN RAYA ABDUL LATIEF SINJAI DENGAN KONSEP 

EKOLOGI 

A. Konsep Tapak  

1. Konsep Entrance 

Main Entrance (ME) akan menerapkan jenis pencapaian langsung 

untuk memudahkan pengguna untuk langsung masuk ke dalam bangunan. 

Pada saat pengguna memasuki lokasi tapak, maka yang pertama 

akandituju oleh mereka adalah ruang penerimaan, yang terdiri dari pintu 

masuk, tempat parkir, dan hall. Untuk memudahkan akses mereka menuju 

ruang penerimaan, maka ruang penerimaan akan berada dekat dengan 

main entrance. 

  

Gambar 22. Main Entarance 

Sumber: Hasil Penulis, 2022 
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2. Konsep Pencahayaan  

Pada sisi timur sinar matahari dibiarkan masuk ke dalam bangunan 

sebagai pencahayaan alami dengan pemberian banyak bukaan pada sisi 

bangunan sebelah timur. Sedangkan pada sisi sebelah barat, matahari sore 

tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Pengaplikasian sun shading 

dapat menjadi elemen yang mengatur sinar matahari agar tidak langsung 

masuk ke dalam bangunan. Selain itu dengan menanam beberapa pohon 

yang cukup tinggi di sebelah barat juga dapat menghalangi sinar matahari 

sore agar tidak langsung mengenai bangunan. Salah satu ruang yang dapat 

memanfaatkan cahaya matahari ini adalah ruang satgas. Ruang satgas akan 

berada pada bagian timur tapak, serta akan menggunakan konsep ruang 

yang terbuka agar cahaya matahari pagi yang masuk ke dalam ruang 

menjadi optimal. 

 

Gambar 23. Bentuk Bukaan Pada Bangunan 

Sumber: Hasil Penulis, 2022 

3. Konsep Penghawaan  

Respon desain terhadap pergerakan angin adalah dengan memberi 

vegetasi tambahan pada sisi barat tapak berupa pohon sebagai penyaring 
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udara kotor yang dibawa oleh angin yang berasal dari jalan. Pada sisi timur 

dapat diberikan banyak bukaan pada bangunan karena angin yang 

berhembus dari timur adalah angin yang sejuk. Untuk mengoptimalkan 

penghawan alami pada bangunan dapat diaplikasikan sistem cross 

ventilation, dimana udara yang masuk dapat merata ke seluruh bangunan 

kemudian dikeluarkan. Salah satu ruang yang dapat memanfaatkan 

pergerakan angin untuk dijadikan penghawaan alami ini adalah ruang 

kelas. Ruang kelas akan menggunakan konsep ruang yang terbuka 

sehingga angin akan masuk ke dalam ruang kelas. 

 

Gambar 24. Bentuk Bukaan Pada Bangunan 

Sumber: Hasil Penulis, 2022 

4. Konsep Terhadap Hujan 

Beberapa ruang di sekolah alam yang memaksimalkan bukaan 

sehingga tidak dilindungi oleh dinding akan sangat rawan terkena air hujan 

saat hujan terjadi. Dari analisa terhadap hujan, respon terhadap desain 

bangunan adalah dengan dengan mempertimbangkan material yang tepat 

terhadap iklim yang ada. Selain itu penentuan bentuk atap yang tepat serta 
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penggunaan tritisan tambahan pada jendela akan memperkecil resiko 

bangunan bocor dan tampias yang berlebih. 

5. Konsep Tata Massa 

Organisasi massaclustermemiliki kesesuaian dengan karakteristik 

rehabilitasi ekologi. Organisasi massaclusterbiasanya terdiri dari ruang-

ruang yang mengelompok sesuai dengan jenisnya. Dalam pengolahannya, 

organisasi massa tersebut bisa menyesuaikan dengan bentuk tapak yang 

tidak teratur, seperti pada tapak yang digunakan. 

 

Gambar 25. Tata Massa Bangunan Cluster 

Sumber: Hasil Penulis, 2022 

6. Konsep Sirkulasi 

Dari analisa diatas untuk sirkulasi pejalan kaki akan menggunakan 

sirkulasi network, karena memiliki keuntungan untuk menghubungkan 

satu bangunan ke bangunan lainnya serta sifat sirkulasi ini yang bebas dan 

tidak monoton. Sedangkan untuk tempat parkir mobil akan menggunakan 
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tempat parkir dengan sudut 60o, karena efisien, sirkulasi cukup mudah, 

serta akan lebih menghemat lahan untuk parkir. Sementara untuk parkir 

motor dan sepeda akan menggunakan tempat parkir dengan sudut 90o. 

7. Konsep Bentuk 

Sekolah Alam ini memilih bentuk dasar persegi karenabentuk tersebut 

dirasa sesuai dengan kebutuhan karakteristik bentuk massa dari sekolah 

alam. Penerapan bentuk persegiakandigunakan untuk kelompok kegiatan 

penerimaan, pembelajaran, dan pengunjung.  

 

 

Gambar 26. Bentuk Bangunan  

Sumber: Hasil Penulis, 2022 
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8. Konsep Material Bangunan 

Material dinding bangunan tersebut menggunakan material batu bata 

dan bambu yang dipadukan dengan rotan, dan kayu sebagai elemen 

dekoratif. Untuk material lantai menggunakan lantai beton plesteran dan 

keramik, serta pada bagian eksterior menggunakan grass block untuk area 

perkerasan. Material atap yang digunakan secara umum yaitu 

menggunakan menggunakan atap rumbia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Allah Subhana Wata’ala telah menciptakan bumi beserta isinya untuk 

dapat digunakan dalam memenuhi keperluan manusia. Sebagai manusia 

diwajibkan untuk menjaga dan melestarikan yang ada di bumi dan tidak 

merusaknya. Dengan adanya pusat rehabilitasi ini dapat mengurangi 

perburuan liar, dapat mengembalikan habitat asli Anoa sertta masyarakat 

sadar bagaimana pentingnya menjaga hewan, menjaga lingkungan. 

Rancangan ini  mengangkat Tema 

“Ecology” untuk mendukung bentang alam yang ada pada kawasan hutan 

raya Abdul Latief Sinjai akan dijabarkan aplikasiannya sebagai berikut :   

Prinsip 

Metafora 

Aspek arsitektural 

 Pola tatanan massa Bentuk dan ruang Struktur dan 

kontruksi 

Green 

infrastructure 

Memberikan akses dari bangunan 

ke ruang terbuka.  

Memberikan bukaan 

semaksimal mungkin ke 

area hijau sebagai 

pemandangan yang 

mendukung nuansa 

nyaman dan 

menyenangkan  

Menggunak

an 

bambusebag

ai 

pendukung 

kontruksi 

utama. 

Grey 

infrastructure 

 Menggunakan 

materiallokal yang ramah 

lingkungan seperti bambu 

dan kayu sebagai penutup 

dinding. 

 

 

Blue 

infrastructure 

Menampung  air  hujan dengan   

mengumpulkan  air dari talang  

Terdapat tendon atas dan 

tendon bawah untuk 

tempat menyirami air. 
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atap,  kemudian disaring  menjadi 

sumber air bersih. Menempatkan 

beberapa tendon air untuk tempat 

penampungan air disebarkan 

sebelum disebarkan ke lansekap 

dan bangunan. 

 

Memiliki beberapa titik 

pengolahan kembali air 

kotor yang nantinya 

digunakan untuk 

menyirami lansekap. 
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