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ABSTRAK 

PERANCANGAN PUSAT EDUKASI PENGELOLAAN SAMPAH 

DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR REKREATIF 

Oleh 

Siska Mutiara Nursadi 

Sampah menjadi permasalahan yang harus ditangani. Kenaikan jumlah sampah  

yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dapat menimbulkan  

pencemaran lingkungan yang tidak sehat. Upaya yang dapat dilakukan dalam  

mengurangi jumlah sampah di Indonesia khususnya di Bandar Lampung adalah  

melalui edukasi mengenai pengelolaan sampah yang baik. Bangunan edukasi  

pengelolaan sampah menjadi pilihan yang tepat dalam upaya mengedukasi tentang  

pengolahan sampah dengan memberikan edukasi yang bersifat rekreatif  sehingga 

edukasi yang diberikan dapat menjadi lebih menyenangkan untuk  dilakukan. Oleh 

karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan  mengenai bangunan 

edukasi pengelolaan sampah seperti apa yang dapat  mendukung kegiatan edukasi 

dan rekreatif tersebut. Pendekatan arsitektur rekreatif akan digunakan sebagai 

pendukung dalam menciptakan bangunan yang lebih positif bagi pengguna 

bangunan ini. 
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ABSTRACT 

WASTE MANAGEMENT EDUCATION CENTER WITH   

RECREATIONAL ARCHITECTURE APPROACH 

By 

Siska Mutiara Nursadi 

Garbage is a problem that must be considered. An increase in the amount of waste 

that is not balanced with proper management can lead to unhealthy environmental 

pollution. Efforts that can be made to reduce the amount of waste in Indonesia, 

especially in Bandar Lampung, are through education on proper waste 

management. The waste management education building is a good choice in 

educating about waste processing by providing education that is recreational in 

nature so that the education provided can be more fun to do. Therefore, this study 

aims to broaden insights about what kind of waste management educational 

building can support educational and recreational activities. The recreational 

architectural approach will be used as a support in creating a more positive 

building for the users of this building. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan volume sampah di kota-kota di Indonesia setiap tahun 

meningkat secara tajam. Di Kota Bandar Lampung sendiri, berdasar data UPT 

TPA Bakung, volume sampah di kota Bandar Lampung pada tahun 2019 

mengalami peningkatan sampah mencapai 1000 ton per hari dari yang 

sebelumnya 850-900 ton per hari1. Selain itu, pada tahun 2018 Kota Bandar 

Lampung menjadi kota terkotor dalam kategori kota besar berdasarkan 

penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk 

Program Penghargaan Adipura. 

Jika dibiarkan sampah akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia 

dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, sampah harus diolah kembali atau 

didaur ulang dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu 

kesehatan manusia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2018, 

bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga 

pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu 

 
1 Suryanto dalam Radar Lampung, 14 Oktober 2019. 
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ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, 

dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. 

Sampah-sampah yang selama ini dibuang begitu saja, dapat diolah 

kembali menjadi energi, produk baru, dan barang daur ulang yang memiliki 

nilai jual. Menurut Permen PU No. 3 Tahun 2013, pengolahan sampah 

dilakukan dalam lima tahap kegiatan, yaitu pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. 

Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 

pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 30% dan menangani 

70% sampah pada 20252. Pada Pertemuan World Economic Forum tahun 

2020, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 

pemerintah menargetkan Indonesia bebas polusi sampah plastik mendekati 

nol pada 20403. 

Untuk mendukung visi pemerintah dalam memerangi masalah sampah, 

harus didukung oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, 

komunitas, hingga masyarakat. Komunitas berperan dalam upaya 

mengurangi dan menangani permasalahan sampah. Salah satu bukti nyata 

keberhasilan komunitas dalam membantu mengurangi permasalahan sampah 

yaitu dari statistik perkembangan komunitas bank sampah pada tahun 2013 

berhasil mengelola sampah sebanyak lebih dari 2.000 ton/bulan4. Selain itu, 

masyarakat merupakan penanggung jawab dalam permasalahan sampah 

 
2 Perpres No 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah 

(Jakstranas). 
3 World Economic Forum, “Mengurangi Polusi Plastik Secara Radikal di Indonesia Rencana Aksi 

Multipemangku Kepentingan”, April 2020, hal. 6. 
4 Anih Sri Suryani, “Peran Bank Sampah Dalam Efektifitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus 

Bank Sampah Malang)”, Juni 2014, hal. 75. 
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paling dasar. Masyarakat bertanggung jawab untuk memilah sampah dan 

mengelompokkan sesuai dengan jenisnya agar memudahkan pekerjaan 

ditahap selanjutnya. Tidak sedikit masyarakat yang acuh dan tidak mau 

melakukan pemilahan sampah tersebut, diantaranya adalah karena sudah 

terbiasa tidak melakukan pemilahan sejak kecil serta kurangnya edukasi 

tentang pentingnya memilah sampah sesuai dengan jenisnya agar dapat 

terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. 

Adanya edukasi tentang persampahan tersebut diperlukan untuk 

menumbuhkan kesadaran akan dampak lingkungan yang disebabkan oleh 

sampah sehingga terdorong untuk menjadi lebih peduli terdahap lingkungan 

khususnya masalah sampah. Edukasi akan sangat baik jika diberikan sejak 

usia dini. Berdasarkan berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa masa 

usia dini merupakan periode emas bagi perkembangan anak dimana 50% 

perkembangan kecerdasan terjadi pada usia 0-4 tahun, 30% berikutnya hingga 

usia 8 tahun. Periode emas ini sekaligus merupakan periode kritis bagi anak 

dimana perkembangan yang didapatkan pada periode ini sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan pada periode berikutnya hingga masa dewasanya 

(Permono)5. Namun, rendahnya minat baca pada anak-anak merupakan hal 

yang memprihatinkan. Anak-anak menjadi cepat bosan belajar dan lebih 

memilih menghabiskan waktunya dengan gadget atau bermain game. 

Oleh karena itu, edukasi dapat membosankan jika tidak diselingi 

rekreasi. Rekreasi merupakan kegiatan yang menyenangkan. Dengan adanya 

 
5 Dr. Hendarti Permono, “Peran Orang Tua dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Untuk 

Membangun Karakter Anak Usia Dini”. (Surakarta: Universitas Persada Indonesia, 2013), hal 37 
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unsur rekreasi pada edukasi tentang persampahan dapat menarik minat anak-

anak untuk mempelajari tentang sampah tersebut. Oleh karena itu, 

pendekatan rekreatif dinilai cocok untuk menerapkan unsur rekreasi pada 

bangunan edukasi pengolahan sampah karena sifat anak-anak yang suka 

bermain dan mudah bosan dengan hal-hal yang monoton. 

Rekreatif merupakan suatu keadaan yang menyenangkan, bisa secara 

fisik maupun psikis, dengan mencari suasana berbeda (Kautsar, A. K., 2010)6. 

Dengan demikian sebuah bangunan dapat dijadikan sebagai wahana yang 

menyenangkan untuk memperoleh berbagai macam informasi, atau dengan 

kata lain Bangunan Edukasi Pengelolaan Sampah dapat dijadikan sarana 

edukasi yang rekreatif. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menambah 

alternatif tujuan masyarakat untuk berwisata yang lebih bermanfaat serta 

mampu mengedukasi. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulisan laporan 

seminar arsitektur yang berjudul Pusat Edukasi Daur Ulang Sampah dengan 

Pendekatan Arsitekur Rekreatif. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan kondisi latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

 
6 Ariza Kurniawati Kautsar, Skripsi: “Perpustakaan Swasta Kabupaten Klaten yang bersifat 

Rekreatif dengan Pendekatan Psikologi Arsitektur” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 

2010), hal. 9 
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1. Semakin peliknya kondisi lingkungan yang disebabkan oleh masalah 

sampah, dikarenakan kurangnya edukasi masyarakat mengenai 

pentingnya pengelolaan sampah. 

2. Belum adanya Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah yang rekreatif 

sehingga dapat memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat dalam 

memperoleh informasi persampahan dan pengelolaannya. 

3. Peran komunitas dapat membantu memberikan edukasi serta mengurangi 

dan menangani jumlah volume sampah di lingkungan sekitar. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan secara khusus 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara meningkatkan pengetahuan dan edukasi masyarakat 

mengenai pentingnya pengelolaan sampah? 

2. Bagaimana rancangan Bangunan Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah 

yang menarik melalui Pendekatan Arsitektur Rekreatif? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan perancangan bangunan Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah 

ini hanya berfokus pada penyediaan bangunan dengan fungsi edukasi 

tentang pengolahan sampah yang rekreatif, dan penyediaan ruang 

komunitas yang berlokasi di Kota Bandar Lampung. 
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1.5 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola 

sampah. 

2. Untuk merancang bangunan Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah yang 

rekreatif melalui pendekatan Arsitektur Rekreatif. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai penerapan arsitektur 

rekreatif pada bangunan Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah. 

2. Bagi pembaca, dapat memberikan gambaran mengenai sarana edukasi 

pengolahan dan daur ulang sampah dengan konsep arsitektur rekreatif. 

3. Bagi masyarakat, memberikan edukasi dan informasi tentang 

bagaimana cara mengelola sampah yang baik. 

4. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai Pusat Edukasi 

Pengelolaan Sampah. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan ini antara 

lain sebagai berikut : 

1. BAB I Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan pembahasan, sistematika 

penulisan dan kerangka pikir. 

2. BAB II Tinjauan Pustaka 

Menguraikan pembahasan tentang pengertian, manfaat dan fungsi 

Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah, dan elemen-elemen arsitektur 

dalam pendekatan Arsitektur Rekreatif serta studi preseden. 

3. BAB III Metode Penelitian 

Menjelaskan tentang metode pengumpulan data dan metode 

perancangan yang digunakan dalam merancang konsep Pusat Edukasi 

Pengelolaan Sampah. 

4. BAB IV Analisis Perancangan 

Menjelaskan tentang analisis yang dilakukan untuk merancang 

bangunan Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah berupa analisis mikro, 

kontektual tapak, aspek fungsional, aktivitas, dan spasial. 

5. BAB V Konsep Perancangan 

Menguraikan tentang konsep perancangan tapak, perancangan 

arsitektur, dan utilitas. 
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6. BAB VI Penutup 

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran setelah melakukan 

perancangan bangunan Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah dengan 

pendekatan Arsitektur Rekreatif. 
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1.8 Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Alur Pikir Penelitian 

Sumber : Olah pikir penulis, 2020 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Definisi Objek Penelitian 

Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah merupakan sarana edukasi non 

formal untuk menumbuh kembangkan pengetahuan tentang daur ulang 

sampah secara menyenangkan, kreatif, dan interaktif. Pusat edukasi ini 

dibangun dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya mendaur ulang sampah dan mengelola sampah secara 

mandiri agar permasalahan lingkungan akibat sampah perlahan dapat teratasi 

dengan baik di kemudian hari. Edukasi mengenai daur ulang sampah dibuat 

menyenangkan melalui berbagai kegiatan permainan maupun peragaan dan 

video interaktif. Melalui bangunan ini diharapkan dapat mengubah persepsi 

masyarakat mengenai sampah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran 

untuk mengolah sampahnya secara mandiri agar dapat mengurangi 

permasalahan lingkungan akibat sampah di masa depan. 

 

2.1.1 Pengertian Pusat Edukasi 

Berikut adalah pengertian Pusat dari berbagai sumber: 
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a. Menurut KKBI adalah pokok pangkal atau yang menjadi 

pumpunan (berbagai urusan, hal, dan sebagainya) atau tempat 

yang letaknya di bagian tengah. 

b. Menurut Poerwadarminta (2003), pusat merupakan tempat yang 

memiliki aktivitas tinggi yang dapat menarik dari daerah sekitar. 

Berikut adalah pengertian Edukasi dari berbagai sumber: 

a. Menurut Potter & Perry (2009), edukasi adalah proses interaktif 

yang mendorong terjadinya pembelajaran, dan pembelajaran 

merupakan upaya untuk menambah pengetahuan baru, sikap, dan 

keterampilan dengan melalui penguatan praktik dan pengalaman 

tertentu. 

b. Menurut Notoadmojo (2003), edukasi atau disebut juga dengan 

pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik indovidu, kelompok, atau 

masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan 

oleh pelaku pendidikan. 

c. Pengertian edukasi menurut KKBI yaitu berarti pendidikan. 

Pendidikan sendiri memililki arti proses pengubahan sikap dan 

tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Dari pengertian di atas maka pengertian pusat edukasi adalah 

sebuah tempat yang menjadi pangkal pembelajaran dalam upaya 

menambah pengetahuan dan pengalaman baru. 
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2.1.2 Bentuk Edukasi 

Proses edukasi tidak mesti dilakukan di sekolah, namun dapat 

dilakukan di luar sekolah, seperti di tempat les, di lingkungan keluarga 

dan masyarakat sekitar, maupun di tempat rekreasi. Berikut adalah 

jalur pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 : 

1) Formal 

Merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. 

2) Nonformal 

Adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Misalnya 

lembaga kursus, lembaga pelatihan, majelis taklim, dll. 

3) Informal 

Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan yang dilakukan 

oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara 

mandiri. 

Dalam pelaksanaannya edukasi dapat dilakukan di dalam maupun 

di luar ruangan dengan maksud dan tujuan yang disesuaikan. Edukasi 

di dalam ruangan dapat dilakukan dengan membaca, melakukan 

seminar atau workshop, melihat pameran, dan lainnya. Sedangkan 

edukasi di luar ruangan biasanya dapat berupa permainan, penelitian 

observasi, dan kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan alam. 
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Menurut Widiantoro (2015)1, terdapat empat faktor penting untuk 

mendukung kegiatan yang edukatif, yaitu : 

a. Kesempatan belajar yang luas yaitu dengan memberikan 

wawasan pengetahuan yang tidak hanya dalam kegiatan yang 

ditawarkan, melainkan pengetahuan tersebut dapat 

diimplementasikan dalam bentuk, elemen-elemen, corak, dan 

lain-lain. 

b. Fleksibel, dapat berupa alur sirkulasi yang dapat mempermudah 

pengguna dalam menuju ruangan yang diinginkan, maupun 

bentuk ruangan yang dapat berubah-ubah menyesuaikan kegiatan 

di dalamnya dan juga bentuk bangunan yang dapat 

merepresentasikan bentuk yang fleksibel. 

c. Variatif, dapat berupa dari variasi skala bangunan dalam ruangan 

yang mana dapat memberikan suasana/mood yang berbeda pada 

suatu kegiatan. 

d. Kejelasan Orientasi di dalam maupun luar bangunan yang 

bertujuan untuk membuat pengguna lebih memahami area 

disekelilingnya lebih cepat dan juga tidak menimbulkan 

kebingungan. Hal ini dapat diterapkan pada pola-pola ruangan 

yang sederhana dan teratur yang mempermudah penggunanya. 

 

 
1 Tiya Suryadi Putri, Skripsi: “Galeri dan Pusat Pelatihan Gerabah di Kasongan, Yogyakarta 

Pendekatan Edukatif dan Rekreatif Sebagai Faktor Penentu Perancangan” (Yogyakarta: 

Universitas Islam Indonesia, 2018), hal. 25-26. 
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2.1.3 Gaya Edukasi 

Gaya edukasi atau gaya dalam belajar adalah gabungan dari 

menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Menurut DePorter dan 

Hernacki (2002)2, ada tiga jenis gaya belajar berdasarkan modalitas 

yang digunakan individu pembelajaran dalam memproses informasi, 

yaitu : 

1) Visual Learners 

Adalah gaya pembelajaran dengan visual yang menitikberatkan 

pada ketajaman penglihatan. Bukti-bukti konkret harus 

diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar 

ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk 

kemudian bisa mempercayainya. 

2) Auditory Learners 

Adalah pembelajaran dengan audio atau mengandalkan 

pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. 

Karakteristik belajar seperti ini benar-benar menempatkan 

pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau 

pengetahuan. 

3) Kinesthetic Learners 

Adalah gaya belajar yang memerlukan aktivitas gerak. Gaya 

belajar ini mengharuskan individu menyentuh sesuatu yang 

memberikan informasi tertentu agar bisa mengingatnya. 

 
2 Dafin-sn, 2016, “Pembelajaran Efektif”, (https://edukasibaik.wordpress.com/, diakses pada 1 

Desember 2020). 
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2.1.4 Pengertian Pengelolaan Sampah 

Berikut adalah pengertian Pengelolaan dari berbagai sumber: 

a. Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti 

mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan. 

b. Menurut KBBI, pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan 

mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan 

menggerakkan tenaga orang lain, atau proses membantu 

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses 

yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

c. Menurut Harsoyo (1977: 121)3, pengelolaan berasal dari kata 

“kelola” yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan 

untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki 

secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang 

telah direncanakan sebelumnya. 

Berikut adalah pengertian Sampah dari berbagai sumber: 

a. Menurut KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang 

karena tidak terpakai lagi dan sebagainya.  

b. Menurut SNI 19-2454-2002, sampah adalah limbah yang bersifat 

padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang 

dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak 

 
3 Turyono, Skripsi: “Pengelolaan Usaha Pertambangan Pasir Besi di Desa Welahan Wetan 

Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacapi” (Univ. Muhammadiyah Purwekerto, 2015), hal. 7-8. 
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membahayakan lingkungan dan melindungi investasi 

pembangunan. 

c. Menurut E. Colink (1996)4 Sampah merupakan bahan yang 

dibuang atau terbuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses 

alam yang belum memiliki nilai ekonomi. 

Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan 

sampah. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang 

mengendalikan atau mengurus barang yang tidak terpakai untuk 

dimanfaatkan kembali secara efektif dan efisien. 

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai 

sumber daya melalui pengolahan sampah yang dapat dilakukan 

dengan cara pengomposan, recycling atau daur ulang, pembakaran 

(insinersi), dan lain-lain. 

 

 
4 E. Colink. 1996. “Istilah Lingkungan Untuk Manajemen”, dalam Shobri, Skripsi: “Program 

Pilah Sampah Plastik, Kardus, Kertas dalam Meningkatkan Nilai Kebersihan Siswa dan 

Pendapatan Sekolah di SDN Tambakaji 04, SDN Ngaliyan 01 dan SDN Ngaliyan 03” (IAIN 

Walisongo, 2014), hal. 6. 
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2.1.5 Jenis-Jenis Sampah 

Jenis-jenis sampah dapat dibedakan dalam beberapa kategori 

yang didasarkan pada sumber sampah, sifat sampah, bentuk sampah, 

dan tipe sampah. Penggolongan sampah ini bertujuan agar 

memudahkan proses pengolahan sampah. 

2.1.5.1 Berdasarkan Sumber 

Menurut Soekidjo (1995), jenis sampah dapat dibedakan 

berdasarkan sumbernya, yaitu: 

a. Berasal dari permukiman 

Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagais hasil 

dari kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan 

dibuang. Seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah 

dimasak atau belum, bekas pembungkus berupa kertas, 

plastik, dan lain sebagainya. 

b. Berasal dari tempat umum 

Sampah ini berasal dari tempat umum, seperti tempat 

hiburan, terminal bus. Sampah ini berupa kertas, plastik, 

botol dan sebagainya. 

c. Berasal dari perkantoran 

Sampah yang berasal dari perkantoran, baik perkantoran 

pendidikan, perdagangan, perusahaan dan lain 

sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, 

karbon dan sebagainya. 
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d. Berasal dari jalan raya 

Sampah ini berasal dari pembersihan jalan, yang terdiri 

dari kertas, kardus, debu, batu-batuan, daun-daunan, 

plastik dan sebagainya. 

e. Berasal dari indusri 

Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk 

sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan 

segala sampah yang berasal dari proses produksi. Seperti 

logam, sampah-sampah pengepakan barang, plastik, kayu, 

kaleng, botol, dan sebagainya. 

2.1.5.2 Berdasarkan Sifat 

Penggolongan sampah menurut Sucipto (2012) yang 

dikutip oleh Alfi (2019), dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Sampah Organik 

Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik 

manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah organik 

sendiri dibagi menjadi sampah organik basah dan sampah 

organik kering. Istilah sampah organik basah 

dimaksudkan sampah mempunyai kandungan air yang 

cukup tinggi seperti kulit buah dan sisa sayuran. 

Sementara organik kering yang kandungan airnya kecil 

seperti kertas, kayu atau ranting pohon dedaunan kering. 
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b. Sampah Anorganik 

Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. 

Sampah ini berasal dari bahan yang bisa diperbaharui dan 

bahan yang berbahaya serta beracun. Jenis yang termasuk 

ke dalam kategori bisa di daur ulang (recycle) ini misalnya 

bahan yang terbuat dari plastik atau logam. Sampah kering 

nonlogam (gelas kaca, botol kaca, kain, kayu, dll) dan juga 

sampah lembut yaitu seperti debu dan abu. 

 

2.1.5.3 Berdasarkan Bentuk 

Menurut Reksosoebroto (1990), sampah dapat 

dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

a. Sampah berbentuk padat 

Sampah padat misalnya daun, kertas, sisa makanan, sisa 

bangunan, plastik, ban bekas, dan lain-lain. 

b. Sampah berbentuk cair 

Sampah cair merupakan air bekas cuci piring dan pakaian, 

limbah sisa industri, dan lain-lain. 

c. Sampah berbentuk gas 

Sampah berbentuk gas biasa disebut juga polusi, yaitu gas 

buangan kendaraan bermotor, asap hasil pembakaran, gas 

hasil industri. 
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2.1.5.4 Berdasarkan Tipe 

Menurut Peavy (1985), berdasarkan tipenya, sampah 

dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu: 

a. Sampah basah (garbage) 

Terdiri dari bahan-bahan organic dan mempunyai sifat 

mudah membusuk, yang umumnya berasal dari sektor 

pertanian dan sisa makanan seperti sisa dapur, sampah 

sayuran dan kulit buah-buahan. 

b. Sampah kering (rubbish) 

Sampah yang sulit terurai oleh mikroorganisme, sehingga 

sulit membusuk. Sampah kering dapat dibagi menjadi dua 

golongan yaitu: 

1) Sampah yang tidak mudah membusuk tapi mudah 

terbakar, seperti kayu, bahan plastik, kain, bahan 

sintesis; dan 

2) Sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak 

mudah terbakar, seperti logam, kaca, dan keramik. 

c. Sampah lembut (ashes dan residues) 

Terdiri dari berbagai jenis abu hasil pembakaran kayu, 

batu bara, dan bahan yang mudah terbakar lainnya, 

berbentuk kecil-kecil, lembut, ringan dan dapat 

mengganggu saluran pernapasan. 
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2.1.6 Macam-Macam Pengolahan Sampah 

Pengolahan sampah merupakan suatu proses untuk mengurangi 

volume sampah dan atau mengubah bentuk sampah menjadi yang 

bermanfaat. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 

Tahun 2008 pasal 19, bahwa pengelolaan sampah terdiri dari dua 

kegiatan, yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan yang 

dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan 

timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan/atau pemanfaatan 

kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan 

sebagai berikut5: 

1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan 

sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. 

2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan 

sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara 

atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber 

dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari 

tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat 

pemrosesan akhir. 

4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, 

dan jumlah sampah. 

 
5 Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 22. 
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5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah 

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media 

lingkungan secara aman. 

Selain itu, dalam SNI-19-2454-2002, disebutkan teknik-teknik 

pengolahan sampah yang dapat berupa6 : 

1) Pengomposan 

Pengomposan adalah proses untuk mengurangi sampah organik 

dengan bantuan alam. 

a) berdasarkan kapasitas (individual, komunal, skala 

lingkungan). 

b) berdasarkan proses (alami, biologis dengan cacing, biologis 

dengan mikro organisme). 

2) Insenerasi yang berwawasan lingkungan. Insenarasi adalah teknik 

pengolahan sampah dengan cara membakar sampah dengan suhu 

yang sangat tinggi yang dapat menghasilkan energi panas. 

3) Daur ulang 

Daur ulang merupakan proses pengolahan sampah yang dapat 

menghasilkan produk baru. Daur ulang dapat berupa penggunaan 

kembali sampah organik sebagai makanan ternak maupun pupuk, 

sedangkan daur ulang sampah anorganik harus disesuaikan 

dengan jenis sampahnya. 

 
6 Badan Standardisasi Nasional, “Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan” 

(SNI-19-2454-2002), hal. 19. 



23 

 

4) Pengurangan volume sampah dengan pencacahan atau 

pemadatan. 

5) Biogasifikasi (pemanfaatan energi hasil pengolahan sampah). 

Menurut Syafrudin (2018), pengolahan sampah merupakan 

proses transformasi sampah baik secara fisik, kimia, maupun biologi. 

A. Transformasi Fisik 

Perubahan sampah secara fisik melalui beberapa metode, yaitu: 

1) Pemisahan komponen sampah 

Pemisahan komponen dapat dilakukan secara manual atau 

mekanis. Sampah yang bersifat heterogen dipisahkan 

menjadi komponennya, sehingga bersifat homogen. 

Pemisahan ini dibutuhkan untuk keperluan daur ulang. 

2) Mengurangi volume sampah dengan pemadatan 

Pengurangan sampah dengan pemadatan atau kompaksi 

dilakukan dengan memberikan tekanan pada sampah. 

Tujuannya adalah untuk menekan kebutuhan ruang sehingga 

mempermudah penyimpanan, pengangkutan dan 

pembuangan. Reduksi volume juga dapat mengurangi biaya 

pengangkutan dan pembuangan. Jenis sampah yang 

membutuhkan reduksi volume antara lain: kertas, karton, 

plastik, dan kaleng. 

3) Mereduksi ukuran sampah dengan pencacahan 

Tujuannya adalah untuk memperluas permukaan kontak dari 

komponen sampah. 



24 

 

B. Transformasi Kimia 

Perubahan bentuk secara kimiawi dilakukan dengan 

menggunakan prinsip pembakaran atau insenerasi. Proses 

pembakaran sampah diartikan sebagai pengubahan bentuk 

sampah padar menjadi fasa gas, cair, dan produk padat yang 

terkonveksi dengan pelepasan energi panas. Proses pembakaran 

ini dipengaruhi oleh karakteristik dan komposisi sampah yaitu: 

1) Nilai kalor dari sampah, dimana semakin tinggi nilai kalor 

sampah maka akan semakin mudah proses pembakaran 

berlangsung. 

2) Kadar air sampah, semakin kecil kadar air maka proses 

pembakaran akan lebih mudah. 

3) Ukuran partikel, semakin luas permukaan kontak dari 

partikel sampah maka sampah akan semakin mudah terbakar. 

Jenis pembakaran dapat dibedakan atas: 

a. Pembakaran stoikhiometrik, yaitu pembakaran yang dilakukan 

dengan suplai udara/oksigen yang sesuai dengan kebutuhan 

untuk berlangsungnya pembakaran sempurna. 

b. Pembakaran dengan udara berlebih, yaitu pembakaran yang 

dilakukan dengan suplai udara yang melebihi kebutuhan untuk 

berlangsungnya pembakaran sempurna. 

c. Gasifikasi, yaitu proses pembakaran parsial pada kondisi 

substoikhiometrik, di mana produknya adalah gas-gas CO, H2, 

dan hidrokarbon. 
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d. Pirolisis, yaitu proses pembakaran tanpa suplai udara. 

C. Transformasi Biologi 

Perubahan bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas 

mikroorganisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan 

stabil yaitu kompos. Teknik biotransformasi yang umum dikenal 

adalah: 

1) Komposting secara aerobic (produk berupa kompos) 

2) Penguraian secara anaerobic (produk berupa gas metana, 

CO2, dan gas-gas lain, humus atau lumpur). 

 

2.1.7 Dampak Negatif Sampah yang Tidak Dikelola 

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan jika pengelolaan 

sampah tidak dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan, adalah sebagai berikut7 : 

1) Dampak terhadap kesehatan, yaitu menjadi tempat berkembang 

biak organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, 

meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia. 

2) Dampak terhadap lingkungan, yaitu mati/punahnya flora dan 

fauna serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam 

seperti tanah, perairan, terumbu karang, hingga lapisan ozon. 

 
7 Alex S. “Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik”, hal. 19-23. 
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3) Dampak terhadap sosial ekonomi, yaitu menyebabkan bau 

busuk, pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif 

pada pariwisata. 

 

2.1.8 Skala Pengolahan Sampah 

Berdasarkan metode pengolahan dan tanggung jawab 

pengelolaan maka skala pengolahan menurut Syafrudin (2018), dapat 

dibedakan menjadi: 

1) Skala individu 

Pengolahan dilakukan oleh penghasil sampah secara langsung di 

sumbernya (rumah tangga/kantor). Contoh pengolahan sampah 

pada skala individu adalah dengan pemilahan atau komposting. 

2) Skala kawasan 

Pengolahan dilakukan untuk melayani suatu lingkungan/ 

kawasan (perumahan, perkantoran, pasar, dll). Lokasi pengolahan 

skala kawasan dapat dilakukan di TPST (Tempat Pengolahan 

Sampah Terpadu). Proses yang dilakukan berupa pemilahan, 

pencacahan sampah organic, pengomposan, penyaringan 

kompos, pengepakan kompos, dan pencacahan plastic untuk daur 

ulang. 

3) Skala kota 

Pengolahan dilakukan untuk melayani sebagian atau seluruh 

wilayah kota dan dikelola oleh pengelola kebersihan kota. Lokasi 
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pengolahan dilakukan di Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu 

(IPST) yang umumnya menggunakan bantuan peralatan mekanis. 

 

2.1.9 Alur Pembuangan Sampah 

Pembuangan sampah yang baik dan benar diperlukan untuk 

meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan. Alur pembuangan 

sampah telah diatur oleh pemerintah melalui Perda Kota Bandar 

Lampung No. 5 Tahun 20158 adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Diagram Alur Pembuangan Sampah 

Sumber : Perda Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2015 

 

Sesmua sampah yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, 

maupun bangunan komersil harus melalui proses pemilahan organik 

dan anorganik yang dikumpulkan di tempat sementara. Setelah itu, 

sampah akan diangkut oleh petugas kebersihan ke tempat pengolahan 

sampah. Kemudian sisa-sisa sampah yang tidak terolah akan dibawa 

oleh petugas menuju ke tempat pemrosesan akhir. 

 

 
8 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2015 tentang Pengolahan Sampah, Bagian 

Kedua, Paragraf 2, Pasal 21-22, hal. 9 
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2.2 Ketentuan-Ketentuan Bangunan Pusat Edukasi 

Dalam melakukan perencanaan dan perancangan sebuah bangunan 

diperlukan ketentuan-ketentuan untuk digunakan sebagai pedoman desain. 

Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar 

pengetahuan tantang bangunan pusat edukasi, diantaranya adalah : 

A. Syarat Umum Bangunan 

1) Bangunan dikelompokkan menurut fungsi dan aktivitasnya, 

ketenangan, keramaian dan keamanannya. 

2) Pintu masuk utama (main entrance) adalah untuk pengunjung. 

3) Pintu masuk khusus untuk ke bagian pelayanan, perkantoran, dan 

ruang-ruang lain pada bangunan terpisah. 

4) Area publik/umum, terdiri dari bangunan utama (pameran, wahana-

wahana, pameran temporer, sanggar kerja/studio dan ruang 

pendukung aktivitas). 

5) Auditorium, giftshop, cafeteria, ticket box, playground, penitipan 

barang, lobby/ruang istirahat, toilet, taman, dan tempat parkir. 

6) Area semi publik, terdiri dari bangunan administrasi termasuk 

perpustakaan dan ruang rapat. 

7) Area privat, terdiri atas kantor pengelola. 

B. Tinjauan Khusus Perancangan 

1) Bangunan utama harus: 

a. memuat benda-benda koleksi yang akan dipamerkan; 

b. mudah dicapai dari luar maupun dalam, merupakan bangunan 

pertama yang dikunjungi oleh pengunjung pusat; 
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c. memiliki sistem keamanan yang baik dari segi konstruksi, 

kriminalitas, dan spesifikasi ruang untuk mencegah rusaknya 

benda-benda secara alami. 

2) Bangunan auditorium harus mudah diakses oleh pengunjung umum 

dan dapat dipakai untuk ruang pertemuan, diskusi dan presentasi. 

3) Bangunan khusus: studio dan area pengolahan sampah terletak pada 

zona yang memiliki sistem keamanan yang baik. 

4) Bangunan administrasi harus mempunyai pintu masuk khusus, dan 

letaknya strategis agar mudah di akses. 

C. Fasilitas Bangunan 

Bangunan Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah diperuntukkan untuk usia 

anak-anak hingga dewasa, dengan maksud untuk memberikan 

pemahaman dan edukasi mengenai seluk beluk pengelolaan sampah agar 

dapat memotivasi untuk menjaga kelestarian lingkungan yang lebih baik 

di masa depan. Maka dari itu, diperlukan beberapa fasilitas yang 

sebaiknya tersedia di Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah, diantaranya 

adalah : 

1) Penyediaan alat peraga 

Fasilitas peraga merupakan fasilitas yang harus tersedia dalam 

bangunan pusat edukasi ini. Dengan adanya alat peraga ini 

pengunjung akan diberikan penjelasan dan gambaran tentang 

bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Alat peraga disajikan 

dalam berbagai bentuk, baik dua dimensi maupun tiga dimensi. 
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Dengan alat peraga ini pengunjung dapat langsung mengalami 

bagaimana proses dalam pengolahan maupun daur ulang sampah. 

 

Gambar 2.2 Jarak Penglihatan di dalam Ruang Pameran 

Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek 

2) Fasilitas edukasi (belajar) 

Fasilitas edukassi yang tersedia di dalam bangunan ini berupa 

ruang kelas atau studio yang akan digunakan untuk proses belajar 

mengajar maupun praktek mengenai proses daur ulang sampah, 

misalnya daur ulang kertas bekas menjadi kertas yang estetik. 

3) Ruang pameran 

Pameran merupakan suatu kegiatan penyajian karya seni rupa 

untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat 

luas.  

 

 

Gambar 2.3 Pencahayaan di dalam Ruang Pameran 

Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek 
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4) Ruang seminar 

Kegiatan workshop merupakan salah satu sarana pendukung yang 

penting dalam proses pemahaman edukasi mengenai pengelolaan 

sampah. Oleh karena itu, pengunjung dapat menggunakan fasilitas 

ini untuk berdiskusi, dan merealisasikan pengetahuan ke dalam 

bentuk nyata. 

5) Auditorium 

Terdapat beberapa ruang yang dibutuhkan untuk mendukung 

kelengkapan fasilitas auditorium, diantaranya ruang aula, ruang 

proyektor, dan ruang ganti. Berikut merupakan gambaran standar 

untuk zonasi ruang pada auditorium. 

 

Gambar 2. 4 Layout Auditorium 

Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek 

 

Standar-standar yang perlu diperhatikan dalam merancang 

auditorium menurut Ernst Neufert (1996) adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.5 Potongan Auditorium 

Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek 

 

Batas ketinggian mata pelu diperhatikan karena luasan ruang yang 

lebar akan membuat audience bisa mendengar semaksimal 

mungkin dari podium. Batas ketinggian mata harus bisa 

menyeimbangkan dengan podium sehingga terdapat titik temu. 

Untuk podium memiliki ketinggian 30cm dari dasar lantai, 

sedangkan jarak duduk antara audience memiliki jarak 90 cm dan 

tinggi tangga 30 cm, sehingga titik temu dari podium sampai ke 

posisi audience paling tetap meliliki titik pertemuan. 

Selain itu, pada auditorium terdapat ruangan yang sangat penting 

yaitu ruang proyektor atau ruang kontrol. Ruangan ini berisi alat-

alat proyeksi, beserta meja dan kursi. Berikut standar ruang kontrol 

menurut Ernst Neufert (1996) : 



33 

 

  

Gambar 2.6 Posisi Layout Ruang Proyektor 

Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek 

 

6) Foodcourt 

Salah satu fasilitas penunjang pada bangunan Pusat Edukasi ini 

adalah foodcourt. Untuk dapat makan dengan nyaman, seseorang 

memerlukan meja dengan lebar sekitar 60 cm dengan ketinggian 

40 cm. lebar keseluruhan untuk sebuah meja yang ideal adalah 80-

85 cm. Jarak antara meja dengan dinding kurang lebih 75 cm, 

dengan ruang gerak untuk satu kursi 50 cm, dan area sirkulasi 

antara meja dan dinding 100 cm. Berikut gambaran mengenai 

standar gerak untuk area foodcoourt : 

 

Gambar 2.7 Standar Jarak Antar Meja di Foodcourt 

Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek 
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Bentukan dan ukuran meja dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

Ketinggian lampu di ruang pengunjung adalah 50 m2 = 2,50 m, jika 

lebih dari 50 m2 = 2,75 m, dan jika lebih dari 100 m2 = 3,00 m di 

atas atau di bawah balkon 2,50 m. 

 

7) Plaza 

Plaza merupakan ruang terbuka yang berfungsi sebagai ruang 

transisi dari jalan raya menuju bangunan utama. Fasilitas ini dapat 

digunakan sebagai tempat pertemuan maupun pameran dengan 

konsep outdoor. 

 

8) Administrasi dan Pengelola 

Luas bidang tempat kerja didasarkan dengan peraturan 

ketenagakerjaan. Ruang kerja minimum adalah 8 m2 dengan ruang 

gerak bebas karyawan minimum 1,5 m2 atau lebar 1 m. 

  

Gambar 2.8 Standar Ruang Administrasi 

Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek 
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Selain itu, perlu diperhatikan kebutuhan ruang untuk lemari 

penyimpanan barang maupun dokumen-dokumen. Berikut adalah standar 

kebutuahan lemari pada ruang administrasi dan pengelola. 

  

Gambar 2.9 Standar Meja Ruang Administrasi 

Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek 

 

 

9) Gudang 

Gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan perlengkapan 

kebutuhan administrasi maupun yang lainnya. Berikut merupakan 

sistematika pergudangan yang menjadi acuan dalam menentukan 

standar yang akan dipakai dalam bangunan Pusat Edukasi. 
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Gambar 2.10 Sistem Pergudangan 

Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek 

 

 

Gambar 2.11 Standar Dimensi Gudang 

Sumber : Ernst Neufert, Data Arsitek 

 

2.3 Pendekatan Rekreatif 

2.3.1 Pengertian Rekreatif 

Dalam Bahasa Indonesia, rekreatif berasal dari kata rekreasi 

dengan imbuhan –tif yang menyatakan kata sifat. Rekreasi berasal 

dari Bahasa Latin yaitu re-creare atau dalam Bahasa Inggris 

recreation, yang dapat berarti “membuat ulang”. Pengertian rekseasi 
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menurut KKBI memiliki kata sinonim piknik dan memiliki arti yaitu 

berpergian ke suatu tempat untuk bersenang-senang, dalam arti lain 

yaitu penyegaran kembali badan dan pikiran atau sesuatu yang 

menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan. 

Pengertian secara harfiah kata rekreasi dimaknai sebagai suatu 

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk 

mengafiatkan lagi jiwa maupun raga akibat dari segala kegiatan yang 

dirutinitaskan. Berbagai kegiatan rekreasi yang dimaksud dapat 

berupa berolahraga, berwisata, bermain, serta melakukan kegemaran. 

Tujuan rekreasi yang diharapkan sanggup untuk mengembalikan 

kondisi jiwa dan fisik seseorang dengan menjauhkan diri dari rutinitas 

sehari-hari.  

 

2.3.2 Klasifikasi Rekreasi 

Klasifikasi rekreasi berdasarkan bentuk pewadahannya terbagi 

menjadi dua yaitu: 

1) Rekreasi tertutup 

Yaitu rekreasi yang dikerjakan di dalam ruangan (indoor), seperti 

makan dan minum di restoran/cafe, berbelanja di toko souvenir, 

bersantai/beristirahat di lobby, olahraga di ruangan tertutup, dan 

sebagainya. 
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2) Rekreasi Terbuka 

Yaitu rekreasi yang dilakukan di luar ruangan (outdoor), 

misalnya berjalan-jalan menyusuri pantai, menonton pertunjukan 

di panggung terbuka, dan sebagainya. (Lawson & Bound Bovy 

dalam Swasto,17 yang dikutip oleh Mulhi, Sri Asih 1999). 

 

2.3.3 Jenis-Jenis Rekreasi 

Ada beberapa jenis rekreasi yang dibedakan berdasarkan 

kegiatan yang dilakukannya (Persada, 2015)9, diantaranya adalah : 

1. Rekreasi Pariwisata 

Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan berlibur atau rekreasi. 

Terdapat persiapan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan 

rekreasi ini, dan biasanya tujuan rekreasi adalah ke suatu tempat 

yang tenang dan menyenangkan. 

2. Rekreasi Permainan 

Kegiatan rekreasi dengan tujuan untuk bersenang-senang, mengisi 

waktu luang dengan kegiatan gerak yang ringan. Permainan 

biasanya dilakukan sendiri atau berkelompok. Misalnya seperti 

berolahraga, bermain wahana, dan lain-lainnya. 

 

 

 
9 Muhamad Etzha Putra Persada, Skripsi: “Pusat Pendidikan Desain Komunikasi Visual Modern di 

Yogyakarta” (Yogyakarta: UAJY, 2015), hal. 45-46. 
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3. Rekreasi Hobi 

Hobi merupakan kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu 

luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Tujuan hobi adalah 

untuk memenuhi keinginan dan mendapatakan kegembiraan. 

Berdasarkan jenis rekreasi di atas, Pusat Edukasi Pengolahan 

Sampah termasuk dalam jenis rekreasi pariwisata dan permainan, 

karena kegiatan yang dilakukan bersifat edukatif namun dapat 

sekaligus menjadi sarana rekreasi bagi para pengunjung. 

 

2.3.4 Kriteria Rekreasi 

Menurut Mathiesen & Wall (1982) yang dikutip oleh Mulhi, Sri 

Asih (1999), rekreasi mempunyai salah satu kriteria berikut: 

a. Rekreasi dilakukan secara bebas dari segala bentuk dan macam 

paksaan. 

b. Rekreasi dilakukan secara sungguh-sungguh dan mempunyai 

maksud tertentu guna mendapatkan kepuasan dan kesenangan. 

c. Rekreasi adalah fleksibel, ini berarti bahwa rekreasi tidak dibatasi 

oleh tempat, rekreasi dapat dilakukan oleh perorangan/kelompok 

dan rekreasi tidak dibatasi oleh apapun juga. 
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Menurut Irawan, Yus (2004) dalam Putri, Tiya Suryadi (2018), 

kriteria untuk menciptakan kesan rekreatif yaitu: 

a. Rekreatif bersifat menyenangkan, dan mengesankan suasana 

santai. 

b. Kebutuhan ruang yang diperlukan berdasarkan atas perilaku yang 

rekreatif, yaitu bebas, santai, dan menyenangkan. 

c. Berdasarkan keberadaan kegiatannya, rekreasi dibedakan 

menjadi: 

1) Non formal, pengunjung datang ke suatu tempat untuk 

kegiatan santai, menyenangkan dengan suasana ramainya 

kegiatan manusia terutama pengunjung itu sendiri. 

2) Dinamis, adanya pergerakan pengunjung yang mengalir tiada 

henti dari tenpat ke tempat lain.  

Dari beberapa uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

kriteria rekreatif yaitu bersifat non formal, menyenangkan, santai, 

bebas, dan tidak terbatas.  

 

2.3.5 Karakter Elemen Rekreatif 

Untuk mendukung kegiatan rekreatif dapat dibantu dengan 

pengolahan warna, bentuk bangunan dan tekstur pada suatu ruang. 

Suasana rekreatif dapat diciptakan melalui penggabungan unsur-unsur 

desain seperti : 
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1) Warna 

Dalam dunia arsitektur, warna tidak hanya menjadi unsur estetika 

tetapi juga dapat memberikan dampak psikologis bagi yang 

melihatnya. Warna menjadi salah satu unsur yang berpengaruh 

dalam desain. Setiap warna dapat menimbulkan berbagai emosi bagi 

setiap orang yang melihatnya10. Berikut beberapa warna dengan 

karakternya masing-masing: 

a. Abu-abu 

Menggambarkan kesan serius, damai, independen, dan luas. 

Bila terlalu banyak bisa menimbulkan kesan tidak komunikatif. 

b. Putih 

Memberi arti keaslian, kesan ringan, polos, dan murni. Bila 

terlalu banyak bisa menimbulkan perasaan dingin, steril, dan 

terisolasi. 

c. Hitam 

Mengandung kekuatan, penuh percaya diri, kesan maskulin, 

dramatis, penuh perlindungan, klasik, dan megah. Bila terlalu 

banyak bisa menimbulkan perasaan tertekan. 

d. Merah 

Memberikan kesan dinamis, enerjik, komunikatif, aktif, 

bersemangat, sensual, mewah, dan bersifat menstimulasi. Bila 

terlalu banyak bisa meransang perilaku agresif. 

 

 
10 Yusna Primastuti, Skripsi: “Pusat Buku Sebagai Ruang Publik dengan Penerapan Konsep 

Rekreatif dan Informatif di Kota Surakarta” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016), hal. 

54-55 
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e. Biru 

Menghadirkan kesan teduh, dingin, hening, damai, tentram, 

harmonis, dan merangsang kemampuan intuitif. Namun bila 

terlalu banyak bisa menimbulkan kelesuan. 

f. Hijau 

Menyiratkan kesan alamiah, segar, tenang, sejuk, mendorong 

perasaan empati, meredakan stress, dan menyembuhkan. 

Namun bila terlalu banyak dapat menimbulkan perasaan 

terperangkap. 

g. Kuning 

Mampu memancarkan kehangatan, cahaya, cerah, memberi 

inspirasi, mendorong ekspresi diri maupun kemampuan 

intelektual. 

h. Ungu 

Dekat dengan aura spiritual, magis, misterius, menarik 

perhatian, memancarkan kekuatan, menambah imajinasi, 

sensitivitas, dan obsesif. 

i. Oranye 

Menggambarkan sosialisasi yang bersahabat, percaya diri, 

ramah, penuh pengharapan, kreativitas, serta vitalitas. Bila 

terlalu banyak bisa merangsang perilaku hiperakif. 

j. Cokelat 

Memberikan kesan natural, membumi, stabil, menghadikan 

kenyamanan, keyakinan, keamanan, kesan elegan dan akrab. 

Bila terlalu banyak bisa berkesan berat dan kaku. 
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k. Merah muda 

Melambangkan kasih sayang dan perasaan romantis, kesan 

lembut dan sosok orang muda bahkan anak-anak. 

2) Bentuk 

Desain arsitektur yang rekreatif memiliki bentuk yang 

atraktif dengan permainan bentuk massa yang bebas, penggunaan 

elemen desain eksterior dan interior yang unik sehingga akan 

menghasilkan desain yang menarik. 

Pengolahan bentuk dapat mempengaruhi kesan pada ruang. 

Bentuk dasar dari sebuah obyek dapat bersifat statis atau 

bergerak, beraturan atau tidak beraturan, formal, atau informal, 

geometris, masif, berat dan kuat, transparan. Dari penampilannya, 

bentuk dapat dibagi dalam : 

- Bentuk yang teratur, yakni bentuk geometris, kotak, kubus, 

kerucut, dan piramid. 

- Bentuk yang lengkung, yakni bentuk-bentuk alami. 

- Bentuk yang tidak teratur. 

3) Tekstur 

Tekstur merupakan titik-titik kasar yang tidak teratur pada 

suatu permukaan. Titik-titik ini berbeda dalam ukuran, warna, 

bentuk, atau sifat dan karakternya, misalkan ukuran besar kecil, 

warna gelap terang, bentuk bulat, persegi, dan lain-lain. Fungsi 

tekstur adalah memberikan kesan pada persepsi manusia melalui 

penglihatan visual. 
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4) Material 

Dengan pengolahan material, bangunan akan memberikan 

kesan khusus pada pengguna ruang yang pada saat ini sudah 

banyak ragamnya. Perkembangan serta inovasi material yang 

dilakukan secara terus menerus memudah untuk merancang suatu 

ruang yang memberikan dampak psikologis tertentu bagi 

pengguna ruang. 

Material yang cocok dengan karakter rekreatif adalah 

material yang memberikan kesan praktis, ringan, dekoratif, dan 

dinamis. Berikut adalah sifat-sifat dari material bahan bangunan. 

Tabel 2.1 Sifat Material Bahan Bangunan 

Material Sifat Kesan Penerapan 

Beton Menahan gaya 

tekan. 

Formal, 

keras, tegas, 

kokoh, kaku. 

Bangunan 

monumental, 

bangunan 

pemerintahan. 

Baja Menahan gaya 

tarik. 

Keras, kokoh, 

kasar. 

Bangunan 

pemerintahan, 

bangunan utilitas. 

Kayu Mudah dibentuk 

untuk 

konstruksi, 

bahan untuk 

konstruksi kecil. 

Hangat, 

lunak, alami, 

tenang, 

menyegarkan. 

Bangunan rumah 

tingal dan tempat 

masyarakat 

membutuhkan 

kontak langsung 

dengan bangunan. 

Batu bata Fleksibel untuk 

detail struktur, 

tepat untuk 

macam-macam 

struktur, bahan 

Praktis. Banyak digunakan 

untuk bangunan 

perumahan, 

monumental, dan 

komersil. 
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untuk konstruksi 

besar, 

Semen Mudah dibentuk, 

mudah rata, 

cocok untuk 

segala warna, 

untuk eksterior 

dan interior. 

Dekoratif. Bangunan di 

daerah mediterania, 

untuk elememn 

dekoratif. 

Batu alam Bertekstur kasar, 

dapat diolah, 

tidak 

membutuhkan 

proses, mudah 

dibentuk. 

Dekoratif, 

alami, 

dinamis, 

sederhana, 

informal. 

Untuk pondasi, 

dinding dekoratif, 

untuk bangunan 

kecil. 

Batu kapur Mudah digabung 

dengan bahan 

lain. 

Sederhana, 

ringan, alami. 

 

Marmer Bercorak khas 

dan sulit 

pengerjaannya. 

Mewah, kuat, 

eksklusif, 

agung, 

formal. 

Bangunan yang 

menunjukkan 

kemewahan, 

kekuasaan, dan 

kekuatan. 

Metal Efisien Berat, dingin. Bangunan 

komersial. 

Alumunium Efesien, kuat, 

dan mudah 

dibentuk. 

Dinamis, 

ringan 

 

Kaca Transparan, 

biasanya 

digabung dengan 

bahan lain. 

Dinamis, 

terbuka, 

dingin, 

ringan. 

Digunakan sebagai 

pengisi. 

Plastik Mudah dibentuk, 

dapat diberi 

warna, dan tidak 

kuat. 

Dinamis, 

ringan, 

informal 

Bangunan yang 

sifatnya santai. 

Sumber : Primastuti, Yusna. 2016. Pusat Buku Sebagai Ruang Publik dengan Penerapan 

Konsep Rekreatif dan Informatif di Kota Surakarta. Surakarta: USM. (66-67) 
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5) Pola Organisasi Ruang 

Untuk menciptakan suasana ruang yang rekreatif dapat 

menggunakan beberapa pola ruang, di antaranya11 

a. Linier, yaitu suatu urutan linier dari ruang-ruang yang 

berulang. 

b. Terpusat/memusat, merupakan suatu ruang sentral dan 

dominan, yang dikelilingi oleh sejumlah ruang sekunder 

yang dikelompokkan. 

c. Radial/menyebar, yaitu sebuah ruang terpusat yang menjadi 

sentral organisasi-organisasi ruang linier yang memanjang. 

d. Grid, merupakan ruang-ruang yang diorganisir dalam 

kawasan grid struktural atau grid tiga dimensi yang lain. 

e. Cluster, merupakan ruang-ruang yang dikelompokkan 

berdasarkan adanya hubungan atau bersamaan dengan 

memanfaatkan ciri atau hubungan visual. 

6) Sirkulasi 

Sirkulasi dapat terdapat pada suatu kawasan dapat dibagi 

menjadi beberapa pola, yaitu: 

Tabel 2.2 Pola Sirkulasi  

Pola Sirkulasi Keterangan 

Linear Linier berupa jalur lurus, dapat menjadi elemen 

pengatur yang utama bagi serangkaian ruang. Jalur ini 

 
11 Ching, Francis, D.K. “Arsitektur: Bentuk, Ruang, dan Tatanan”, Terj. Hanggan Situmorang dan 

Lemeda Simarmata (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 195. 
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dapat berbentuk kurvalinier atau terpotong-potong, 

bersimpangan dengan jalur lain, bercabang, atau 

membentuk sebuah putaran balik. 

Radial Konfigurasi radial memiliki jalur-jalur linier yang 

memanjang dari atau berakhir di sebuah titik pusat. 

Spiral Jalur spiral merupakan sebuah jalur tunggal yang 

menerus yang berawal dari sebuah titik pusatyang 

bergerak melingkar dan semakin lama semakin jauh 

dari titik pusatnya. 

Grid Jalur grid terdiri dari dua bauh jalur sejajar yang 

berpotongan pada interval-interval regular dan 

menciptakan area ruang yang berbentuk bujur sangkar 

atau persegi panjang. 

Jaringan Sebuah konfirgurasi jaringan terdiri dari jalur-jalur 

yang menghubungkan titik-titik yang terbentuk di 

dalam ruang, 

Komposit 

(Gabungan) 

Sebuah bangunan umumnya membentuk kombinasi 

dari beberapa pola sirkulasi. 

Sumber : Ching. “Arsitektur: Bentuk, Ruang, dan Tatanan”, Terj. Hanggan Situmorang 

dan Lemeda Simarmata. Jakarta: Erlangga, 2008 (hal. 264-265). 

 

7) Lansekap 

Penataan ruang luar atau tata taman yang baik diperlukan 

untuk menciptakan ruang rekreatif. Ruang luar dapat 
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mengakomodir kebutuhan rekreasi bagi pengguna ruang. 

Penataan ruang luar ini dapat memberikan nuansa rekreasi 

berwisata, permainan, maupun rekreasi hobi. Penataan ruang luar 

dapat diterapkan melalui penataan tanaman, pemilihan pohon, 

penataan pedestrian, pengelompokkan fungsi area, maupun elemen-

elemen lain yang perlu ditambahkan untuk memberikan nuansa 

tertentu. 

8) Pencahayaan 

Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan 

keadaan lingkungan yang aman, nyaman dan berkaitan erat dengan 

produktivitas manusia serta untuk menghasilkan kesan estetika. 

Pencahayaan yang baik memungkinkan orang dapat melihat objek-

objek yang dilakukan secara jelas dan cepat12. Menurut sumbernya, 

pencahayaan dapat dibagi menjadi : 

a. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal 

dari sinar matahari. Sinar alami mempunyai banyak 

keuntungan, selain menghemat energi listrik juga dapat 

membunuh kuman. 

b. Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan 

oleh sumber cahaya selain cahaya alami. 

 
12 Wicaksono, Andie. A. dan Endah Trisnawati. 2014 (April). Griya Kreasi: Teori Interior. 

Jakarta: Penebar Swadaya Grup (hal 104) 
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Sedangkan menurut letaknya, pencahayaan dibagi menjadi 3, 

yaitu lampu lantai, lampu dinding, dan lampu plafon. 

 

2.4 Studi Preseden 

2.4.1 The Children’s Garbage Museum 

The Children’s Garbage Museum adalah sebuah museum 

bertema pengelolaan sampah yang terletak di Stratford, Connecticut, 

Amerika Serikat. Museum ini dibangun dan dibuka pada tahun 1993. 

 

Gambar 2.12 Fasad The Children’s Garbage Museum 

Sumber : http://archive.boston.com/ 

 

Museum ini dioperasikan oleh Connecticut Resources 

Recovery Authority (CRRA) yang berfokus pada pemberdayaan 

pengunjung dengan pengetahuan tentang pengelolaan sampah dan 

memungkinkan pengunjung untuk menyaksikan proses pemilahan 

barang daur ulang.  
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Gambar 2.13 Jendela Besar Garbage Museum 

Sumber : http://archive.boston.com/ 

 

Garbage Museum adalah fasilitas daur ulang yang beroperasi 

dan menampilkan area tampilan untuk operasi yang memproses 

sekitar 60.000 ton barang daur ulang dari 20 kota setempat. Pameran 

yang edukatif difokuskan pada manfaat daur ulang kaleng minuman, 

alumunium, dan pengurangan polusi air dan udara.  

 

Gambar 2.14 Tower Kaleng Daur Ulang 

Sumber : http://archive.boston.com/ 

 

Pameran paling ikonik di museum ini adalah Trash-o-saurus, 

sebuah patung dinosaurus yang terbuat dari sampah setinggi 3,7 

meter dan panjang 7,3 meter. 
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Gambar 2.15 Patung Ikonik Trash-o-saurus 

Sumber : http://archive.boston.com/ 

 

2.4.2 CRRA Trash Museum 

Connecticut Resources Recovery Authority Trash Museum 

terletak di Hartford, Connecticut, salah satu negara bagian Amerika 

Serikat. Museum ini mulai dibuka pada tahun 1995 dengan luas 

600 m2. 

 

Gambar 2.16 CRRA Trash Museum 

Sumber : https://scottlivingston.wordpress.com/ 

 

Museum ini memiliki area exhibition yang berisi informasi 

seputar sampah dan daur ulang, classroom untuk kelas membuat 

stuff dari barang-barang bekas, giftshop, dan terdapat fasilitas daur 
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ulang sampah yang dapat disaksikan melalui jendela besar yang 

terdapat di lantai dua museum. 

 

Gambar 2.17 Pameran pada CRRA Trash Museum 

Sumber : M Kobbe Youtube Channel 

Pada tahun 2002, CRRA Museum dianugerahi Penghargaan 

Beth Brown Boettner oleh Koalisi Daur Ulang Nasional untuk 

pendidikan publik yang luar biasa. Pada tahun 2012, CRRA 

menerima Hadiah Inovasi CQIA dari Connecticut Quality 

Improvement Partnership untuk kombinasi teknologi aliran tunggal 

dan pendidikan yang meningkatkan tingkat daur ulang di kota-kota 

yang dilayaninya. 

 

Gambar 2.18 Exhibition CRRA Trash Museum 

Sumber : https://scottlivingston.wordpress.com/ 
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Gambar 2.19 Pengolahan Sampah CRRA Trash Museum 

Sumber : M Kobbe Youtube Channel 

 

2.4.3 SIMS Municipal Recycling 

Terletak di tepi teluk Brooklyn, New York yang dibuka pada 

tahun 2013. Bangunan ini merupakan sebuah pabrik penyortiran 

daur ulang yang memproses sekitar 500.000 ton plastik, kaca, logam 

dan kertas. 

 

Gambar 2.20 SIMS Municipal Recycling 

Sumber : https://www.simsmunicipal.com/ 

 

Selain berfungsi sebagai pusat penyortiran, pada kawasan ini 

terdapat Recycling Education Center yang menampilkan berbagai 
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dispay informasi yang menarik dan berbagai aktivitas yang 

menyenangkan. 

 

Gambar 2.21 Kegiatan di SIMS Municipal Recycling 

Sumber : https://www.simsmunicipal.com/ 

 

Bangunan ini memiliki berbagai fasilitas yang menunjang 

kegiatan kegiatan di sana, diantaranya adalah exhibition,, theater, 

lunch space, recycling center, dan office. 

 

Gambar 2.22 Exhibition SIMS Municipal Recycling 

Sumber : https://www.simsmunicipal.com/ 
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Gambar 2.23 Pabrik Penyortiran SIMS Municipal Recycling 

Sumber : https://www.simsmunicipal.com/ 

 

2.4.4 Taman Pintar Yogyakarta 

Taman Pintar Yogyakarta terletak di Jalan Panembahan 

Senopati, Gondomanan, Yogyakarta. Lokasinya dekat dari Benteng 

Vredeburg dan Shopping Center Jogja serta tidak jauh dari Keraton 

Yogyakarta dan Jalan Malioboro. 

 

Gambar 2.24 Gerbang Depan Taman Pintar Yogyakarta 

Sumber : https://www.alodiatour.com/ 
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Taman Pintar ini terdapat pembagian zona yang berbeda antara 

sarana edukasi dan area bermain. Wahana pendidikan dilengkapi 

dengan teknologi interaktif digital serta pemetaan video yang 

mampu mendorong daya imajinasi anak agar lebih berkembang juga 

meningkatkan ketertarikan mereka kepada teknologi. 

Aspek edukatif yang diterapkan pada bangunan Taman Pintar 

dimasing-masing medianya diantaranya adalah aspek kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap dan nilai), dan psikomotor 

(keterampilan). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nur Hidayah (2016)13 

Media yang terdapat di Taman Pintar terbagi menjadi beberapa 

bagian, yaitu : 

1) Zona Pengolahan Sampah Mandiri 

Zona Pengolahan Sampah Mandiri merupakan wahana baru 

yang tersedia di Taman Pintar Yogyakarta. Zona ini baru 

diresmikan dan mulai dilaksanakan sejak bulan April 2019 yang 

termasuk dalam salah satu Program Taman Pintar Integrated 

Eco Management. Zona ini bertujuan untuk mengedukasi 

masyarakat agar dapat memilah sampah secara mandiri sebelum 

dibuang. 

 
13 Hidayah, Nur. 2016. Aspek Edukatif Taman Pintar Yogyakarta. Jurnal Kebijakan Pendidikan 

Edisi 2 Vol. V. Hlm. 7 
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Gambar 2.25 Zona Pengolahan Sampah Taman Pintar Yogyakarta 

Sumber : https://www.gatra.com/ 

 

Zona Pengolahan Sampah Mandiri ini menampilkan 

beberapa metode pengolahan sampah, khususnya sampah 

organik. Metode yang ditampilkan yaitu biopori, komposter 

komunal, cacing, dan lalat tentara hitam atau “black soldier fly”. 

Sumber sampah yang digunakan untuk menjalankan program 

ini berasal dari area foodcourt Taman Pintar sendiri, sekitar 250 

kg dengan 30% nya merupakan sampah daun. Untuk 

pengelolaan sampah anorganik sendiri, pengelola Taman Pintar 

bekerja sama dengan bank sampah yang terdapat di sekitaran 

lokasi. 

2) Zona Playground 

Zona playground sebagai ruang publik dan penyambutan 

bagi pengunjung Taman Pintar. Pada zona ini terdapat berbagai 

media edukatif yang menyenangkan dan dapat diakses oleh 

siapapun secara gratis. 
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Gambar 2.26 Playground Taman Pintar Yogyakarta 

Sumber : https://www.alodiatour.com/ 

 

3) Gedung PAUD 

Gedung ini terletak pada sebuah bangunan cagar budaya 

peninggalan Belanda yang masih tetap terjaga keasliannya. 

Gedung PAUD terbagi menjadi Gedung Barat dan Gedung 

Timur. Gedung ini menampilkan media edukatif dan alat peraga 

bermain untuk anak-anak, khususnya anak usia Pra-TK sampai 

TK. Media edukatif pada gedung ini diolah secara modern, 

interaktif dan menyenangkan. 

 

Gambar 2.27 Gedung PAUD Taman Pintar Yogyakarta 

Sumber : http://theworldofcandratriyana.blogspot.com/ 
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4) Gedung Memorabilia 

Gedung ini menampilkan media edukatif tentang 

pengetahuan sejarah Indonesia, seperti sejarah Kesultanan dan 

Paku Alaman Yogyakarta, tokoh-tokoh pendidikan dan tokoh-

tokoh presiden RI hingga saat ini. Media pada gedung ini 

dikemas secara modern, interaktif, menyenangkan dan 

dilengkapi dengan tombol penjelasan ICT (informational and 

communication technology) yang menampilkan teks-teks dan 

narasi penjelasan, gambar-gambar maupun video. 

 

Gambar 2.28 Gedung Memorabilia Taman Pintar Yogyakarta 

Sumber : https://tamanpintar.co.id/ 

 

5) Gedung Oval 

Gedung oval merupakan zona pembelajaran yang berada 

pada gedung berbentuk oval dengan atap berbentuk kubah. 

Bentuk gedung ini sendiri merupakan materi pembelajaran 

karena struktur dome menyebabkan setiap gelombang suara 

yang ada di area kubah akan terkumpul pada titik fokus dome 

dan dipantulkan lagi dalam bentuk suara yang menggema. Hal 

ini menyebabkan keunikan tersendiri bagi pengunjung Taman 
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Pintar. Selain keunikan struktur gedung, materi peraga 

pembelajaran yang ditampilkan sangat menarik sesuai fase 

dalam kehidupan, mulai dari kehidupan air, kehidupan purba 

dan fase peradaban dengan kemajuan teknologinya.  

Gedung ini memiliki 2 lantai yang memiliki tema berbeda. 

Lantai 1 menjadi zona untuk pengenalan lingkungan dan 

eksibisi ilmu pengetahuan, yang terdiri dari Aquarium air tawar, 

Dome Area, Kehidupan Prasejarah, Titian Sains, Harmoni 

Alam, dan Sistem Tata Surya. Sedangkan lantai 2 digunakan 

sebagai zona untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, yang terdiri dari Zona Ilmu Bumi, TV Cube, Zona 

Teknologi Konstruksi, Zona Teknologi Mesin dan Energi, Zona 

Teknologi Telekomunikasi, Zona Nuklir, Zona Kelistrikan, dan 

Zona Teknologi Komputer14. 

 

 

Gambar 2.29 Gedung Oval Taman Pintar Yogyakarta 

Sumber : https://www.alodiatour.com/ 

 
14 Gudegnet, “Taman Pintar Yogyakarta” (https://gudeg.net/en/direktori/1146/taman-pintar-

yogyakarta.html, diakses pada 29 September 2020) 
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6) Gedung Kotak 

Gedung ini menampilkan media edukatif dengan alat peraga 

yang berbasis sains yang dikemas secara modern, 

menyenangkan dan dilengkapi dengan ICT. 

Gedung ini terdiri atas 3 (tiga) lantai yang fungsinya berbeda 

satu sama lain. Lantai 1 berisi saran dan prasarana pelengkap 

bagi pengunjung, yaitu exhibition hall, ruang audio visual, radio 

anak jogja, food court, souvenir counter, dan amusement center. 

Lantai 2 terdiri atas berbagai fasilitas untuk mempelajari materi 

dasar yang terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seperti zona pengolahan minyak dan gas bumi, zona 

agro, zona air untuk kehidupan, zona warisan leluhur, zona 

teknologi pengolahan susu, zona teknologi informasi dan 

komunikasi, dan zona teknologi otomotif roda dua. Sedangkan 

lantai 3 merupakan zona kreativitas, berisi wahana animasi, 

zona science and technology, dan theater 4 dimensi15. 

 

Gambar 2.30 Gedung Kotak Taman Pintar Yogyakarta 

Sumber : https://tamanpintar.co.id/ 

 

 
15 Gudegnet, loc. cit. 
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7) Planetarium 

Gedung planetarium menampilkan peralatan peraga 

berbentuk pertunjukan film pengetahuan tentang antariksa dan 

tata surya. 

 

Gambar 2.31 Planetarium Taman Pintar Yogyakarta 

Sumber : https://www.alodiatour.com/ 

 

Terdapat beberapa wahana lain yang ada di Taman Pintar 

Yogyakarta, antara lain; wahana bahari, science theater, 

perpustakaan, kampung kerajinan, toilet, musholla, ATM 

Center, pusat informasi dan pelayanan pengunjung, food court, 

ruang kesehatan, dan terdapat ift untuk wisatawan berkebutuhan 

khusus. Selain itu, ada beberapa space yang dapat disewakan 

yaitu exhibition hall untuk event/pameran dalam ruang, ruang 

audiovisual dengan kapasitas 40 orang, dan playground untuk 

event/pameran luar ruang. 
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2.4.5 Incheon Children Science Museum 

Incheon Children Science Museum terletak di kawasan 

Gunung KyeYang, Bang Chug-Dong, Kyeyang-gu, Incheon, Korea 

Selatan. 

 

Gambar 2.32 Incheon Children Science Museum 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 

Bangunan ini memiliki konsep “Spons yang mampu menyerap 

mimpi anak-anak”. Konsep ini diterapkan disemua bidang desain 

sebagai kata kunci yang menciptakan lingkungan terpadu dari mulai 

dari arsitektur, pameran, lansekap, dan desain interior. 

 

Gambar 2.33 Fasad Incheon Children Science Museum 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 
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Pengembangan konseptual dilakukan untuk mewujudkan 

empat ikon yang mendukung konsep “Spons” yaitu: 

1) Dream Icon 

Untuk mewujudkan konsep tersebut, bentuk bangunan yang 

digunakan yang familiar bagi anak-anak, desain elevasi 

berlubang yang tidak beraturan. 

 

Gambar 2.34 Interior Incheon Children Science Museum 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 

 

2) Eco Icon  

Dengan menciptakan ruang luar yang beragam, yang 

memungkinkan pengalaman tiga dimensi untuk berinteraksi 

dengan suasana kota yang selaras dengan bangunan. 

 

Gambar 2.35 Eksterior Incheon Children Science Museum 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 
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3) Funny Icon 

Diciptakan dengan menghadirkan berbagai patung, acara dan 

atraksi yang disediakan di aula tengah yang menghubungkan 

semua ruang pameran sehingga banyak anak yang mendapat 

pengalaman menyenangkan dalam mempelajari ilmu sains. 

 

Gambar 2.36 Exhibition Incheon Children Science Museum 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 

 

4) Community Icon  

Diwujudkan dengan aliran situs yang dirancang untuk 

menyebrang ke dalam dan ke luar bangunan secara alami. Hal 

ini dimaksudkan untuk menjadikan salah satu landmark yang 

melambangkan Incheon sebagai museum pameran sains dimana 

anak-anak dapat mendapatkan pengalaman dan bersenang-

senang. 
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Gambar 2.37 Open Space Incheon Children Science Museum 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 

 

Pengembangan konsep pada bangunan ini diciptakan melalui 

penerapan pada : 

a. Sponge 

Proyek ini dimulai dari sebuah pertanyaan bagaimana 

mendefinisikan anak-anak, seorang pengguna, dan seperti apa 

bentuk museum sains seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

anak-anak memiliki kemampuan yang baik untuk mempelajari 

pengetahuan dengan pikiran dan tubuh mereka berdasarkan pada 

pengalaman intuisi daripada berlajar secara formal seperti 

disekolah, yang mana diibaratkan seperti spons yang menyerap 

air dan mengekspresikan semua hal yang mereka serap seperti air 

yang diperas dari spons tersebut. 

Elemen penting yang diambil dari fungsi spons yaitu 

sifatnya dapat menyerap dan memiliki banyak lubang vesikuler 

pada permukaannya. Lubang-lubang ini diibaratkan ruang yang 

dapat diisi dengan mimpi dan harapan anak-anak tentang sains. 
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Gambar 2.38 Penerapan Konsep Sponge 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 

 

 

b. Scarfskin 

Lubang-lubang vesikuler merupakan realisasi dari wujud 

spons. Tidak hanya berfungsi sebagai fasad eksterior, tetapi dapat 

mempengaruhi kualitas hubungan antar ruang. Kulit terluar 

didesain dengan memiliki fungsi ganda dimana saat siang dan 

malam mempunyai performa yang berbeda. 

 

Gambar 2.39 Konsep Fasad Pada Bangunan 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 
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Bangunan ini dijadikan sebagai salah satu ikon oleh 

penduduk lokal karena menampilkan berbagai lampu berwarna 

pada interior dengan cahaya alami pada siang hari dan lubang-

lubang vesikuler memunculkan cahaya pada fasad bangunan. 

c. Outdoor space 

Letak outdoor space ‘disembunyikan’ oleh ruang pameran 

yang mengelilinginya. Para pengunjung sering bertemu di sini 

untuk berpindah ke ruang pameran lainnya, selain itu ruang 

terbuka ini merupakan tujuan terakhir dari setiap ruang pameran. 

Ruang terbuka ini memberikan pengalaman menikmati atmosfer 

alami. View yang ada pada ruang terbuka ini memberikan 

penyegaran sebelum melanjutkan ke pameran selanjutnya. Selain 

itu ada rooftop garden yang dapat digunakan untuk pertunjukan 

teater outdoor sekaligus bisa menikmati pemandangan langsung 

ke Gunung Keyang. 

 

Gambar 2.40 Rooftop Incheon Children Science Museum 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 
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d. Pencahayaan 

Sisi selatan bangunan menggunakan pencahayaan alami 

sebagai penghubung dengan ruang luar. Pencahayaan alami dapat 

memberikan keuntungan dan kerugian untuk sebuah ruang 

pameran. Cahaya alami akan sulit masuk jika lobi terletak di sisi 

utara, mengingat sirkulasi pada ruang luar. Di sisi lain, sirkulasi 

ruang luar terputus karena ruang pameran terletak di sisi utara dan 

lobi di sisi selatan dengan mempertimbangkan pencahayaan 

alami. 

Aula utama berada di utara, ruang pameran pada bagian 

selatan di lantai satu dan dua, dan di sebelah utara pada lantai tiga. 

Jendela-jendela pada dinding menghadap selatan. Cahaya alami 

dihubungkan dari rooftop garden melalui ruang pameran dan lobi 

ke ruang pameran eksternal. Aula utama dan ruang pameran dapat 

memperoleh vitalitas ruang saat pencahayaan alami memenuhi 

ruangan sepenuhnya. 

e. Ruang pameran 

Ruang pameran identik dengan ruangan yang selalu gelap, 

terhalang dan terputus dari koneksi ruang luar. Tidak banyak 

museum sains yang sudah dibangun. Berdasar survey dan metode 

yang konkret dianggap mampu untuk mewujudkan ruang 

pameran dengan pencahayaan alami yang berasal dari lubang-

lubang vesikuler pada fasad bangunan ini. 
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Namun hal ini mengakibatkan hilangnya fokus pada objek 

pameran karena terpapar pencahayaan dari luar melalui bukaan 

yang dibuat untuk memanfaatkan pencahayaan alami tersebut. 

Oleh karena itu, disiasati dengan menggunakan film berwarna 

sehingga tidak perlu khawatir dengan perubahan warna pada 

benda yang ada di dalamnya. Sedangkan penel kayu dengan 

kepadatan tinggi berfungsi sebagai tirai pelindung sinar matahari 

agar menjadi cahaya tidak langsung. 

 

2.4.6 Muzeiko Children’s Science Discovery Center 

Muzeiko Children’s Science Discovery Center ini terletak di 

kota Sofia, ibu kota dari Bulgaria, Eropa Timur. 

 

Gambar 2.41 Fasad Muzeiko Children’s Science Discovery Center 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 

 

Bangunan ini merupakan bekas laboratorium Universitas 

Studentski-Grad yang diubah menjadi tempat pembelajaran yang 

interaktif untuk anak-anak. 
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Gambar 2.42 Siteplan Muzeiko Children’s Science Discovery Center 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 

 

Menyusun konsep seperti perjalanan yang menempuh ruang 

dan waktu, pengunjung dapat menjelajahi 3 tingkat bangunan 

pameran dengan fasilitas LEED Gold seluas 35.000 kaki persegi 

(3.250 m2). Pada tingkat terendah, anak-anak mengeksplorasi “The 

Past” melalui pameran yang menampilkan arkeologi, geologi, dan 

paleontologi. 

 

Gambar 2.43 Exhibition Muzeiko Children’s Science Discovery Center 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 
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Lantai dasar adalah “The Present” diwakili oleh pameran 

langsung tentang lingkungan alam dan kota-kota kontemporer. 

Lantai teratas didedikasikan untuk “The Future” dengan pameran 

interaktif yang mengeksplorasi teknologi canggih dan perjalanan 

ruang angkasa. Interaktivitas juga diperluas ke tapak, yang meliputi 

taman bermain sains, atap hijau (green rooftop) dan dinding panjat 

di atap, taman hujan, ruang aktivitas luar ruangan dan amphiteater. 

 

Gambar 2.44 Giftshop Muzeiko Children’s Science Discovery Center 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 

 

Tema arsitektur museum, “Little Mountains” mengambil 

analogi dari topografi pegunungan Bulgaria. Struktur bentukan kaca 

dipengaruhi oleh tiga bentuk patung, atau gunung, masing-masing 

merujuk melalui skema warna dan tekstur kerajinan tradisional asli 

dari negara ini. 
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Gambar 2.45 The Tree-Exhibition 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 

 

Satu bentuk pegunungan menampilkan pola-pola abstrak yang 

diinspirasi dari tekstil dan sulaman, yang kedua oleh keramik 

berlapis kaca, dan yang ketiga dari ukiran kayu tradisional. Museum 

ini menggunakan area kaca yang luas untuk mengungkapkan interior 

dan menciptakan perasaan keterbukaan dan transparansi tentang 

aktivitas di dalamnya, berbeda dengan sebagian besar museum 

Bulgaria yang tampak mengesankan dan monumental. 

 

Gambar 2.46 Interior Night Version 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 
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Muzeiko Children’s Science Discovery Center ini 

menyediakan fasilitas penunjang lainnya diantaranya café, 

amfiteater, rooftop dengan sebuah pameran outdoor, dan area 

bermain bertema sains. 

 

 

Gambar 2.47 Beberapa Fasilitas Penunjang 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ide Perancangan 

Berikut ini adalah ide atau gagasan perancangan yang ingin penulis 

wujudkan melalui penulisan dan perancangan bangunan edukasi pengolahan 

sampah sebagai judul tugas akhir : 

a) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah 

melalui bangunan edukasi dan menyediakan fasilitas daur ulang sampah 

dengan mengadaptasi pendekatan arsitektur rekreatif yang dapat 

menarik minat pengunjung disegala usia. 

 

3.2 Pendekatan Perancangan 

Edukasi mengenai pengolahan dan daur ulang sampah sering kali 

dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena terkesan kotor, bau, jorok, 

dan tidak menyenangkan. Oleh karena itu, untuk menarik minat pengunjung 

dan menghilangkan kesan negatif yang melekat pada sampah tersebut maka 

penulis ingin menciptakan sebuah bangunan yang dapat memuat kegiatan 

edukasi mengenai pengelolaan sampah yang baik yang dikemas dengan cara 
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menyenangkan dan tidak monoton melalui pendekatan arsitektur rekreatif. 

Upaya yang dapat diciptakan melalui pendekatan rekreatif adalah 

dengan menciptakan kegiatan yang interaktif, dengan menerapkan tekstur 

dan warna-warna yang memberikan kesan ceria pada ruang dalam maupun 

fasad bangunan dengan pemilihan material yang disesuaikan dengan fungsi 

bangunan. 

Arsitektur rekreatif yang berfokus dalam menciptakan ruang dan 

kegiatan yang menyenangkan, oleh penulis dianggap merupakan pendekatan 

yang paling tepat untuk menjadi pengimbang dari permasalahan persepsi 

negatif pada sampah. Karena desain ruangan yang menyenangkan dan 

bersifat rekreasi seperti bentuk ruang, sirkulasi, perabot, warna, suara, dan 

pencahayaan dapat mempengaruhi minat pengunjung. Oleh karena itu, 

sangat tepat untuk memadukan bangunan edukasi pengolahan sampah 

dengan prinsip arsitektur rekreatif sebagai pendekatannya.  

 

3.3 Titik Berat Perancangan 

Elemen-elemen yang dapat diadaptasi untuk membantu menciptakan 

suasana rekreasi pada ruangan yang disesuaikan dengan prinsip desain 

arsitektur rekreatif yaitu perancangan interior yang mencakup bentuk ruang, 

elemen warna, dan pencahayaan, serta perancangan eksterior atau lanskap. 

 

3.4 Sumber Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan data 
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sekunder. Data primer merupakan data yang didapat oleh penulis secara 

langsung tanpa perantara melalui observasi lapangan. Sedangkan data 

sekunder merupakan data yang diperoleh penulis secara tidak langsung atau 

melalui perantara orang lain. Data ini diperoleh penulis melalui buku, jurnal 

penelitian, majalah, artikel, dan sebagainya, yang berfungsi untuk 

melengkapi dan mendukung data primer. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

a) Survey lapangan 

Pengamatan langsung terhadap lokasi yang terpilih sebagai rencana lahan 

perancangan bertujuan untuk mengetahui kelayakan kondisi lahan serta 

sisi positif dan negatif dari lokasi yang akan menjadi lahan perancangan 

bangunan. 

b) Studi pustaka 

Studi pustaka berupa teori-teori, pendapat para ahli, peraturan dan 

keijakan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. Sumber yang digunakan pada studi pustaka berupa buku, 

jurnal, majalah, peraturan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi diperoleh secara mandiri oleh penulis selama melakukan 

observasi, maupun yang didapat dari internet yang dapat digunakan 

sebagai keterangan untuk memperjelas sesuatu. 
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3.6 Metode Pengolahan Data 

Sub-bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh 

penulis setelah mendapatkan isu permasalahan yang akan diintegrasikan 

dengan pendekatan arsitektur rekreatif. 

1. Analisis 

Menurut KBBI, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar 

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan. Analisa terdiri dari : 

a) Analisa makro 

Analisis makro merupakan analisa yang penulis lakukan secara garis 

besar atau luas pada Provinsi Lampung 

b) Analisa meso 

Analisis makro merupakan analisa yang penulis lakukan pada 

cakupan Kota Bandar Lampung 

c) Analisa kontekstual tapak 

1) Pemilihan lokasi perancangan sesuai dengan kriteria 

perancangan. 

2) Analisa SWOT 

3) Matriks SWOT 

4) Gambaran umum lokasi tapak 

5) Detail tapak 
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6) Analisa tapak, yang meliputi matahari, angin, vegetasi, srikulasi 

dan aksesibilitas, analisa arah pandang, topografi dan jenis 

tanah, kebisingan dan kemacetan. 

d) Analisa fungsional 

Analisa fungsional digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi yang 

akan diwadahi oleh bangunan edukasi pengelolaan sampah dengan 

mempertimbangkan pengguna, fungsi, dan aktivitas kegiatan. 

e) Analisa aktivitas 

Analisa aktivitas diperlukan untuk memaparkan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh pengguna maupun pengunjung bangunan edukasi 

pengelolaan sampah. 

f) Analisa pengguna 

Analisa pengguna meliputi analisis pemakai bangunan, mulai dari 

pengunjung, pengelola, hingga karyawan. 

g) Analisa ruang 

Analisis ruang menjelaskan keadaan ruang dari bangunan yang akan 

dirancang, meliputi kebutuhan ruang, besaran ruang, karakteristik 

ruang, serta keadaan dalam ruang baik pencahayaan dan 

penghawaannya. 

h) Analisa bentuk 

Analisis bentuk membahas mengenai bentuk fisik bangunan, mulai 

dari fasad dan ornamen-ornamen. Bentuk yang dibuat harus sesuai 

dengan tema maupun konsep yang telah dipilih. 
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i) Analisis sistem bangunan 

Analisis sistem bangunan meliputi sistem struktur, utilitas, dan 

bahan yang digunakan. 

2. Konsep Perancangan 

Tahap selanjutnya yaitu merumuskan gagasan dalam bentuk desain 

arsitektural berupa penyelesaian isu permasalahan yang 

dikomparasikan dengan hasil analisa dan pendekatan arsitektur 

rekreatif. Perumusan gagasan desain tersebut tetap memperhatikan 

konsep-konsep pendukung lainnya, seperti : 

a) Konsep dasar, berupa penerapan pendekatan arsitektur rekreatif. 

b) Konsep perancangan tapak, berupa konsep pencapaian dan 

sirkulasi, konsep tata massa bangunan, dan konsep tata hijau. 

c) Konsep perancangan arsitektur, berupa tampilan bangunan, bentuk 

bangunan, dan lain-lain. 

d) Konsep perancangan utilitas, sebagai kelengkapan fasilitas pada 

bangunan. 

e) Konsep perancangan struktur, sebagai bagian-bagian yang 

membentuk bangunan seperti kolom, balok, dan struktur lainnya 

yang berintegrasi dengan konsep arsitektural. 

 

3.7 Kerangka Perancangan 

Kerangka yang digunakan dalam perancangan Bangunan Edukasi 

Pengelolaan Sampah diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut : 
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1. Mencari dan menentukan isu permasalahan yang dapat diselesaikan 

dengan konsep arsitektural, yaitu perencanaan ruang dalam dan ruang 

luar berupa Bangunan Edukasi Pengelolaan Sampah yang dapat 

memberikan kesan menyenangkan agar dapat menarik minat masyarakat. 

2. Menentukan pendekatan yang tepat dan sesuai dengan penyelesaian 

permasalahan pada bangunan, yaitu pendekatan yang bersifat 

menyenangkan dan tidak kaku, sehingga muncul gagasan untuk 

menggunakan konsep Arsitektur Rekreatif sebagai pendekatannya. 

3. Mengidentifikasi elemen-elemen pembentuk ruang yang disesuaikan 

dengan kebututuhan dan fungsi ruang. 

4. Merumuskan jenis penyelesaian desain yang terintegrasi antara 

bangunan edukasi dan prinsip desain arsitektur rekreatif. 

5. Melakukan analisa terhadap data yang didapat untuk menentukan konsep 

perancangan bangunan edukasi pengolahan sampah sehingga solusi dari 

permasalahan dapat dicapai. 

 

Gambar 3.1 Skema Perancangan 

Sumber : Olah pikir penulis, 2020 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berikut ini beberapa kesimpulan berdasarkan analisis maupun konsep 

Laporan Persiapan Tugas Akhir yang berjudul Perancangan Pusat Edukasi 

Pengelolaan Sampah, yaitu : 

1. Fungsi Bangunan Pusat Edukasi Pengolahan Sampah yaitu sebagai sarana 

edukasi terkait pengelolaan sampah yang baik serta sekaligus menjadi sarana 

rekreasi dan tujuan wisata edukasi. 

2. Bangunan Pusat Edukasi Pengolahan Sampah dapat diciptakan sebagai sarana 

pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan kriteria-kriteria 

desain rekreatif ke dalam desain ruang dalam maupun luar. 

3. Penerapan warna pada fasad dan ruang dalam digunakan untuk 

memaksimalkan penerapan arsitektur rekreatif pada bangunan. 

4. Konsep pencahayaan buatan dapat menambah kesan dekoratif sehingga 

pencapaian konsep rekreatif lebih maksimal. 
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5. Konsep ruang luar ikut menerapkan kesan rekreatif melalui penggunaan jenis-

jenis tanaman dan elemen-elemen lain pada ruang terbuka hijau. 

6. Konsep universal design ikut diterapkan karena fungsi bangunan merupakan 

sarana edukasi dan wisata sehingga membutuhkan kemudahan akses 

pengguna dalam pencapaian ke bangunan. 

7. Pengunaan ramp sebagai sarana transportasi vertikal utama pada bangunan 

agar semua pengunjung dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan 

bangunan. 

8. Dengan adanya Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah masyarakat sekitar dapat 

memperoleh pengetahuan dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan 

sampah dengan cara yang menyenangkan. 

 

6.2 Saran 

Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan 

penulisan laporan tugas akhir ini : 

1. Penerapan efisiensi waktu dalam proses analisa bertujuan menghasilkan data 

yang lebih optimal. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses 

pengambilan dan pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang lebih 

optimal. 
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3. Melakukan pengembangan perancangan lebih lanjut sehingga mendapatkan 

kajian yang lebih mendalam serta diperkuat melalui studi kasus dan 

observasi. 
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